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Esquema

Introducció
I.Marcnormatiu:Proteccióimobilitatinteradministrativa
x

Llei1/2004,de28dedesembre,demesuresdeproteccióintegralcontrala
violènciadegènere

x

Lleiorgànica2/2001,de21dedesembre,d’universitats(LOU)

x

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refósdelalleidel’estatutbàsicdel’empleatpúblic

x

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la
funciópúblicavalenciana

x

Acord de condicions de treball de la Universitat de València (ACGUV
167/2008)

II.Solͼlicituddetrasllatperpartd’unaaltrauniversitat.Gestiódel’entrada.
III. Actuacions que cal realitzar a la Universitat de València per a gestionar
l’acolliment.
A) PelServeideRecursosHumansPAS
B) PelServeid’Informàtica
C) PerlaUnitatd’Igualtat
D) Perlaunitatalaqualesdestinelafuncionàriaotreballadora
E) PerlaGerència
F) PerlaDirecciódeSeguretat
IV.Altresaspectesd’interès








LaConstitucióespanyolareconeixenl’article15,entreelsdretsillibertatsfonamentals,eldret
alavidaialaintegritatfísicaimoral,sensequeencapcasningúnopugasersotmèsatortura
niapenesotractesinhumansodegradants.

LesNacionsUnidesdefineixenlaviolènciacontraladonacom:"totactedeviolènciadegènere
que resulte o puga tenir com a resultat un dany físic, sexual o psicològic per a la dona,
inclusivamentlesamenacesdetalsactes,lacoaccióolaprivacióarbitràriadellibertat,tantsi
esprodueixenenlavidapúblicacomenlaprivada".

L'Organització Mundial de la Salut caracteritza la violència contra la dona com un greu
problemadesalutpúblicaiunaviolaciódelsdretshumansdelesdones.

Els efectes d'aquesta violència poden traslladarͲse de manera directa o indirecta a l'àmbit
laboraldeladona,onespodendonarsituacionsd'aquesttipusqueimpliquentantl'afectada
comlespersonesquetreballenambella.

Lesadministracionspúbliquesnopodennihanderomandrealienesaaquestaviolència;per
contra, estan obligades a combatreͲla. En aquest aspecte, la Universitat de València s'ha
preocupatdepromoureaccionsperalaprotecciódeladonacontraaquestaviolènciaihaanat
adoptant mesures orientades a eliminarͲla dins de les seues instalͼlacions (Protocol contra
l'assetjamentsexual,ACGUV53/2012),intentantdonarproteccióalpersonalalseuservei.

Igualment, a la Universitat de València s’ha impulsat la cooperació entre universitats per
promourelamobilitatinteruniversitàriadelseupersonalcomaeinafacilitadoraperaresoldre
elscasosmésgreusdeviolènciadegènere.Aixívaquedarrecollitenl'Acorddecondicionsde
treballdelPAS,signatperlaUniversitatilarepresentaciósindicall'any2008,ienelpunt6.b
delqualesvaincorporaraquestapunt:
“… la UV es compromet a realitzar les accions necessàries que permeten, en cas
necessari, el trasllat de persones amb aquesta problemàtica a una altra administració
universitària, mitjançant l'establiment dels corresponents convenis de mobilitat.”.


LaUniversitatdeValènciahadeciditabordarlarealitzaciód’aquestprotocolperdisposard'un
instrumentdetreballqueajudeareaccionaramblamajordiligènciapossiblesis'had'acollir
unafuncionàriavíctimadelaviolènciadegènereipoderabordarlasituacióamblaceleritati
l’eficàciaqueesrequereix.
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Elmarcnormatiuenelqualensmovemesconfiguraper:
1) L’article 15 de la Constitució espanyola, que estableix el dret a la vida i a la
integritatfísicaimoral.Aquestdretvinculatotselspoderspúblics.
2) L’apartat 2 de l’article 76 bis de la llei orgànica 2/2001, de 21 de desembre,
d’universitats(LOU),quereculllapossibilitatdeformalitzarconvenisentreles
universitatsoambaltresadministracionspúbliquesquegarantisqueneldreta
lamobilitatdelseurespectiupersonal,sotaelprincipidereciprocitat.
3) Lalleiorgànica1/2004,de28dedesembre,demesuresdeproteccióintegral
contralaviolènciadegènere(LOMPIVG),quereguladeterminadescondicions
peralesfuncionàriesvíctimesdelaviolènciadegènere,entrelesqualshiha:
• La forma d'acreditar la condició de funcionària víctima de violència
de gènere (articles 23 i 26).
• La mobilitat geogràfica de centre de treball (article 24),
• La subscripció d'acords entre administracions públiques per a
facilitar la mobilitat geogràfica d'aquestes funcionàries (DA 9a).

4) ElReialdecretlegislatiu5/2015,de30d’octubre,pelquals’aprovaeltextrefós
de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, que ha incorporat el dret a la
mobilitatgeogràficadelesvíctimesdelaviolènciadegènere(article82).
5) La llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la
funció pública valenciana, que regula la mobilitat interadministrativa (article
113), i en el seu apartat 3 recull la referència a l'especial consideració de les
empleadespúbliquesvíctimesdeviolènciadegènere.
6) L’acorddelConselldeGoverndelaUniversitatdeValència(ACGUV167/2008)
queratifical'acordentrelesseccionssindicalsilaUniversitatsobrecondicions
detreball,l’article6.b)delqualdiu:
x

“… la UV es compromet a realitzar les accions necessàries que
permeten, en cas necessari, el trasllat de persones amb aquesta
problemàtica a una altra administració universitària, mitjançant
l'establimentdelscorresponentsconvenisdemobilitat.”
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1)Solͼlicitudd'unaaltrauniversitat.
•Aquestasolͼlicitudpotarribaratravésdelagerènciaodelaunitatd'igualtatd'una
altrauniversitat.
2)LaUniversitatdeValènciahadecomprovarl'existènciaenlaseuaRelaciódellocsdetreball
d'und’homologablealdelafuncionàriaotreballadoraquesolͼlicitaeltrasllat.
3)Elaboració,sinon’hiha,d'unacordambl'altrauniversitat.
Aquestacordhadeserelaboratentrelesunitatsd'igualtatilesgerènciesd'ambdues
universitatsisignatpelrectorolarectorad'ambduesuniversitats.
4) El Servei de Recursos Humans PAS de la Universitat de València serà l'encarregat de
coordinarͲse amb el servei equivalent de l'altra universitat per a la realització de tots els
tràmits administratius que comporte el trasllat de la funcionària o treballadora. Aquesta
tramitacióhadecomprendre,almenys,ladocumentaciósegüent:
•Solͼlicituddelainteressada
•Solͼlicituddelauniversitat
• Enviament i recepció de la documentació necessària per a la comissió de serveis o
situaciólaboralanàloga
•Acteosentènciajudicialoqualsevoldocumentoficialacreditatiudelasituacióque
motivalanecessitatdeltrasllat.
5)ComunicacióalapresidènciadelaJuntadePASambeltractamentadequatperagarantir
perambduespartslanecessitatdeconfidencialitateneltractamentdelainformació.
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Unavegadas'hafetefectiueltrasllatalaUniversitatdeValènciamitjançantunacomissióde
serveisounasituaciólaboralanàlogadelafuncionàriaotreballadoravíctimadeviolènciade
gènere,lesactuacionsquecalrealitzar,segonselserveicompetent,seran:

A)PelServeideRecursosHumansPAS
Lagestióicustòdiadel'expedientadministratiudelafuncionàriaotreballadoravíctimade
violènciadegènerecorrespondràalespersonesquedesignelapersonaqueostenteladirecció
del Servei de Recursos Humans PAS, que intentarà que coneguen aquesta situació el menor
nombrepossibledepersonesdelServei.
 En aquesta tramitació s'hauran de tenir en compte els aspectes següents a fi de garantir
l'anonimatdelainteressada:
• L'expedient administratiu no s'incorporarà a l'arxiu general del Servei de Recursos
Humans,sinóqueaquestquedaràsotalacustòdiadelcapodelacapdelServei.
• En l'aplicació de personal s'incorporaran aquelles dades personals que siguen
imprescindibles per a una correcta gestió administrativa i necessàries per a
l'abonamentdelanòmina,eltractamentdedadesfiscalsilacotitzacióalaSeguretat
Social(NIF,cognoms,nomidatadenaixement).
El NPI serà creat com es fa habitualment, ja que no conté cap informació
sensible.
No s'inclourà en la base de dades cap dada personal (adreça, localitat de
residència, telèfon…) que per un error humà puga ser facilitada a un tercer i
pose en perill l'anonimat i/o la integritat de la funcionària o treballadora
víctimadeviolènciadegènere.
• El Servei de Recursos Humans no crearà automàticament l’adreça electrònica, ni
l’usuari, quan done d’alta la funcionària o treballadora en l’aplicació, sinó que els
crearà el Servei d’Informàtica de manera que no es puga desvelar la identitat de la
usuària.
•ElServeideRecursosHumansPASdonaràd'altalafuncionàriaotreballadoraenla
basededadesdegestiódeladedicacióhorària.

B)PelServeid’Informàtica
 Per a garantir l'anonimat de la funcionària o treballadora i assegurar que la seua identitat
roman oculta, el Servei d’Informàtica serà l'encarregat de gestionar les dades d'aquesta de
maneraque nopuguenservisualitzadesatravésdelscercadorsd'interneti,pertant,quela
seuaidentitatnopugaserdesvelada.
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Peraaixòs'adoptaranlesmesuressegüents:
a) L’adreça electrònica que s'assigne a la funcionària o treballadora consistirà en un
àlies(noenelseunomicognom,oacrònim,coméshabitual).
b)Escrearàuncompteavalatambunaidentitatfictícia(NIF,cognomsinom,llocde
treball,…). L'usuari que resulte de la creació d'aquest compte serà el que utilitzarà la
persona per a ocultar la seua identitat, però per tractarͲse d'un compte avalat no
apareixeràeneldirectoripúblicdelaUniversitat.Enelsupòsitqueaparegaenaltres
cercadorsollistes,elquesen’himostraràseràlaidentitatfictícia.
c)Elcomptecreats’associaràdeformamanualalNIFficticiialNPIafiquelapersona
puga accedir als serveis als quals tinga permís en les aplicacions i serveis corporatius
(portaldel'empleat,secretariavirtual,aplicacionsdegestió,espaidedisc…).
d)Quantalesdadesdedomiciliquesiguennecessàries(perexemple,peraenviarͲlila
targeta universitària), caldrà decidir, en funció de les circumstàncies de cada cas, si
seran les reals, o bé l'adreça del Servei de Recursos Humans PAS les que siguen
escaients.

C)PerlaUnitatd’Igualtat


LaUnitatd’IgualtatdelaUniversitatdeValènciaesposaràencontacteamblafuncionària
o treballadora afectada per verificar les condicions del trasllat i l'eventual necessitat
d'utilitzarlaxarxa(tantautonòmicacomlocal)desuportalesdonesvíctimesdeviolència
de gènere. I li oferirà, de conformitat amb els mitjans disponibles, la tutela i l’atenció
específicaquepugarequerir.


D)Perlaunitatalaqualesdestinelafuncionàriaotreballadora


Elcentre,departament,unitatoserveionsigadestinadalafuncionàriaotreballadoranola
incorporaràaldirectoridelaunitatamblafinalitatdemantenirͲnel’anonimat.


E)PerlaGerència


La Gerència procurarà fer una entrevista amb la persona responsable de seguretat de la
Universitat de València perquè conega la situació i puga avaluar les condicions de
seguretat de l'entorn de treball tant de la funcionària o treballadora com dels seus
companysicompanyes.



Igualment,laGerènciaprocuraràferelseguimentdel’evolucióilamilloracontínuadeles
condicionsdeseguretatqueproposaaquestprotocol.



Es proposa que la persona responsable de recursos humans entreviste cada sis mesos la
funcionàriaotreballadoraperavaluarsihihadadesnovesquecalgaconsideraripresente
uninformealaGerència.
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F)PerlaDirecciódeSeguretatdelaUniversitat


La Direcció de Seguretat, d'acord amb la Gerència i, si escau, amb l'avaluació dels riscos
que hagen fet les forces d'ordre públic, haurà d’avaluar les condicions de seguretat de
l'entorn de treball tant de la funcionària o treballadora com dels seus companys i
companyesiadoptarlesmesuresoportunesperagarantiraquestaseguretat.
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S'ha de verificar que no hi ha possibilitat que les dades de la funcionària o treballadora
siguenvisiblesal'exterioratravésde:
1) Llistats del Servei de Formació Permanent: Habitualment, el llistat de les persones a
quiesconcedeixuncursdeformacióespublicaenlaintranetdelaUniversitat,perla
qualcosaaquestesdadesnosónvisibleseninternet.
2) Llistats de censos: Habitualment, els llistats dels censos que s'elaboren per a les
eleccions sindicals es publiquen en la intranet; els llistats del cens per a eleccions al
Claustreoperal'eleccióderectororectoranomésespubliquenenpaper,perlaqual
cosalaseuaeixidaal'exterioréslimitada.
3) Llistats de PAS: Atès que en l'actualitat els criteris de publicació de les llistes dels
concursos de trasllats i/o de mèrits per part del Servei de Recursos Humans PAS no
garanteixen adequadament la invisibilitat de les dades de la persona objecte de
protecció, a partir de l'aprovació del primer acord de mobilitat aquests llistats es
publicaranenlaintranetdelaUniversitat.
Amés,esrealitzaràunestudiquedeterminelafórmulajurídicamentadequadapera
salvaguardar la seguretat de la funcionària o treballadora víctima de violència de
gènereilaparalͼlelanecessitatdepublicardadespersonalsenelssupòsitsdeproves
selectivesenlesqualshihajaconcurrènciacompetitiva.

 S'han d'establir les actuacions de cooperació necessàries amb les forces de l'ordre. En el
supòsit que hi haja ordre d'allunyament, es proposarà a la funcionària o treballadora que es
poseencontacteamblapoliciaolaGuàrdiaCivilperquèpuguenferl'avaluacióoportunadels
riscosenlaseuanovasituacióenaquestaciutat.
 L'avaluació de riscos de l'apartat anterior serà facilitada a la persona responsable de la
seguretatdelaUniversitatamblafinalitatd’establirelscontrolsadequatsiproporcionalsala
situaciódelriscpercebut.
S'informaràalafuncionàriaotreballadoradelapossibilitatdefacilitarͲlielcontacteambel
ServeidePrevencióiRiscosLaboralsoambelgabinetdesalutdelcampusonestigaelseulloc
detreball.
Seràinformadadel'existènciadecursosdeformaciósobrecoms’had’actuarenelscasosde
violència de gènere, per si està interessada a acudirͲhi, i se li donarà prioritat en l'accés als
cursosambaquestcontingut.
Apartirdel'aprovaciód'aquestprotocolestindranencomptetoteslesactuacionsposteriors
que hagen d'adoptarͲse addicionalment per si resulta necessari incorporarͲles a aquest
documentambvistaalaseuamilloracontínua.

VALÈNCIA,25DENOVEMBREDE2015
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