Suport als membres de
la comunitat universitària,
víctimes d’agressions que
atemptin contra la integritat
física i/o de caràcter sexual,
comesos a les instal·lacions
de la UPC
Acord CG/2019/03/04, de 24 de maig de 2019, del Consell de
Govern, pel qual s’aprova l’acord de suport als membres de la
comunitat universitària, víctimes d’agressions que atemptin
contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les
instal·lacions de la UPC

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

ANTECEDENTS
1. La Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant UPC) com a institució
acadèmica de referència i ferma defensora dels valors socials i humans de la
nostra societat, vol recolzar als membres de la Comunitat Universitària, víctimes
d’agressions susceptibles de constituir delicte, que atemptin contra la integritat
física i de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC.
2. Pel que fa a l’àmbit de l’assetjament sexual, el febrer de 2016 el Consell de
Govern va aprovar el Protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o
per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a
la UPC (Acord núm. 30/2016), que és d’aplicació a aquells casos en que la
víctima formi part del personal UPC.
El mes de juliol de 2017, el Consell de Govern va aprovar el Protocol de
prevenció i actuació contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere que afectin l’estudiantat (Acord
105/2017) per aquells supòsits en que la víctima sigui estudiant de la UPC.
Ambdós protocols preveuen la creació d’una comissió que té la funció
d’investigar els fets objecte de queixa amb el propòsit d’elevar un informe al
Rector que reculli possibles mesures que la Universitat pot adoptar en cas de
s’hagin apreciat indicis suficients d’assetjament. Entre aquestes actuacions es
preveu la incoació del corresponent expedient disciplinari.
3. Pel que fa a l’àmbit de les agressions físiques, el marc d’actuació ha consistit en
la incoació dels corresponents expedients d’informació prèvia i/o disciplinaris,
segons el cas.
4. Arran de la presumpta comissió a les instal·lacions UPC, d’un delicte de caràcter
sexual i lesions, a principis de l’any 2019, la UPC considera essencial fer un pas
endavant i proposar un paquet d’actuacions de recolzament i acompanyament a
les víctimes, en ordre a evitar qualsevol situació de desemparament. En aquest
sentit, és voluntat de la UPC donar un suport global que abasti el nombre màxim
vessants.
5. Amb aquest acord es vol impulsar, entre d’altres mesures, l’elaboració d’un nou
Protocol d’actuacions que caldrà activar quan es tingui coneixement d’uns fets
susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de
caràcter sexual, amb el propòsit de protegir d’una manera global a les víctimes,
posant les bases per l’establiment d’un millor sistema d’acompanyament i
recolzament així com un millor sistema de prevenció, seguretat i posicionament
institucional front aquests supòsits.
6. Aquest acord revesteix una urgència sobrevinguda i, atesa la seva gravetat, ha
estat incorporat a l’orde del dia sense que s’hagi tractat prèviament a cap
Comissió, de conformitat amb l’article 7 del Reglament del Consell de Govern
(Acord CG/2018/08/04).
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FONAMENTS DE DRET

La Llei 1/2003 de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya preveu, en el seu article 4.1
el principi informador de l’activitat universitària relatiu a “La concepció de la universitat
com a espai de compromís social i participatiu i com a motor de processos de millora de
la societat.”
La mateixa Llei incorpora dins els objectius del sistema universitari “El foment del
pensament crític i de la cultura de la llibertat, la solidaritat, la igualtat i el pluralisme, i la
transmissió dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica” (art. 3.1 b))
Per la seva part l’article 5 dels Estatuts de la UPC recull els principis informadors i els
seus apartats 1è i 5è estableixen:
“5.1 La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució d’àmbit interdisciplinari
concebuda per al foment i l’exercici de l’estudi, de la recerca científica, tècnica, artística
i humanística, i del desenvolupament tècnic i cultural, per a la formació, per a la
preparació que capaciti per a l’exercici d’activitats professionals i per donar suport
científic i tècnic al progrés social, cultural i econòmic de la societat, en especial de la
catalana, i al desenvolupament personal dels membres de la comunitat universitària.”
“5.5 El desenvolupament de la vida universitària de la Universitat Politècnica de
Catalunya s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat
d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat. La Universitat ha de vetllar perquè
aquests principis siguin efectius.”
En aquest sentit, d’acord amb l’article 59 d) dels Estatuts de la UPC és funció del Consell
de Govern:
“Vetllar perquè l’activitat de la Universitat satisfaci els principis informadors
establerts en el títol primer d’aquets Estatuts”.

De conformitat amb l’exposat als antecedents, el Consell de Govern ACORDA

PRIMER.- Ampliar el suport als membres de la Comunitat Universitària que hagin patit
una agressió que atempti contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comès a les
instal·lacions de la UPC que pugui ésser constitutiva de delicte.
SEGON.- Desenvolupar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació del present
acord, un Protocol d’actuacions que caldrà activar quan es tingui coneixement de
l’existència d’agressions susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la
integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC. Aquest
protocol ha de contenir, com a mínim, els següents punts:

-

Establir un primer contacte amb les víctimes a nivell institucional per part del
òrgans unipersonals de la unitat acadèmica o de l’equip rectoral, segons el cas.
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-

Determinar la persona de referència de cada centre que ha de donar suport i
recolzament a les víctimes durant el transcurs de tot el procediment. El nom de
la persona de referència haurà de ser públic i fàcilment accessible.

-

Activar d’ofici un expedient d’informació prèvia o, amb el consentiment de la
víctima, activar el protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per
raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere
aplicable al personal UPC o a l’estudiantat, segons el cas, en aquells casos en
que l’agressió sigui de caràcter sexual o de gènere, i sempre i quan el presumpte
agressor sigui membre de la Comunitat Universitària o col·laborador.

-

Donar suport i recolzament a les víctimes des d’una vessant institucional,
psicològica i acadèmica.

-

Donar suport jurídic a les víctimes mitjançant les següents actuacions: (i)
informar a la víctima, de forma preliminar, de les accions jurídiques que pot instar
i de les pòlisses que té contractades a través de la UPC, (ii) i personar-se sempre
com a acusació particular o popular, segons el cas, en tot procediment penal
relacionat amb la presumpta comissió de delictes objecte d’aquest acord

TERCER.- Recomanar, amb caràcter general, elaborar unes mesures de seguretat
adreçades a reforçar la seguretat als edificis docents de la UPC.
QUART.- Sol·licitar a l’Ajuntament la corresponent implicació, coordinada amb la UPC,
respecte de la seguretat en les immediacions d’aquelles instal·lacions UPC que
requereixen d’una vigilància especial per deficiències de seguretat de l’entorn en el que
es troben.
CINQUÈ.- Demanar a la Corredoria d’Assegurances de la UPC un estudi sobre la
possibilitat d’incloure, dins de la cobertura de la pòlissa de la UPC, el cost de cobrir els
danys que es produeixin conseqüència del delicte i de la defensa lletrada dels membres
de la UPC víctimes de delictes que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter
sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC .
SISÈ.- Constituir un grup tècnic de treball format per l’Àrea de Serveis Jurídics, pel
Gabinet d’Innovació i Comunitat, el Servei d’Infraestructures, el Servei Comunicació, el
Servei de Personal i pel Consell d’Estudiants amb el propòsit de desenvolupar el
protocol d’actuacions al que es fa referència al Acorda Segon del present acord i de dur
a terme una revisió dels Protocols d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per
raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere aplicable al
personal UPC i a l’estudiantat, per tal de dotar a la comunitat universitària d’un sistema
integral i global de protecció i acompanyament.

Barcelona, 24 de maig de 2019
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