Modificació d’àmbit d’actuació, nom, competències i composició de la
Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la UPC

Acord núm. 35/2016 del Consell de Govern pel qual es modifica l’àmbit d’actuació, nom,
competències i composició de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la UPC

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica
Barcelona, 29/03/2016

Aprovació de la modificació d’àmbit d’actuació, nom, competències
composició de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la UPC

i

Antecedents
L’Acord 64/2012 del Consell de Govern pel qual es va aprovar la modificació de la
Comissió d’Igualtat d’Oportunitats i nomenament del seus membres.
L’Acord 5/2007 del Consell de Govern relacionat amb la composició, el funcionament i
l’estructura de la Comissió per a la Igualtat d’Oportunitats de la UPC.
L’evolució d’aquest àmbit temàtic a la universitat i l’experiència adquirida durant els
anys de funcionament de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la UPC impliquen
realitzar canvis pel que fa a l’àmbit d’actuació, nomi competències, així coma procedir
a la renovació dels seus membres.
Es proposen els següents
ACORDS
1. Separar els àmbits d’igualtat entre dones i homes i el de l’atenció a la discapacitat
a la UPC, de manera que la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats desenvolupi les
seves funcions dins de l’àmbit de les polítiques de gènere.
2. Modificar el nom de la Comissió. La Comissió deixarà de dir-se Comissió d’Igualtat
d’Oportunitats per dir-se Comissió d’igualtat.
3. Les competències de la Comissió d’Igualtat de la UPC són:
a. Promoure les accions de la Universitat adreçades a vetllar per la igualtat
per raó de gènere a la UPC.
b. Validar les propostes de plans d’Igualtat i, si s’escau, elevar al Consell de
Govern per la seva aprovació.
c. Fer el seguiment anual del Pla d’Igualtat de la UPC.
4. Composició de la Comissió. S’ha de vetllar per mantenir el principi de paritat entre
dones i homes en la composició de la Comissió.
Són membres de la Comissió els/les membres de la Unitat d’Igualtat
• El vicerector o la vicerectora que tingui la competència, que n‘és el
president o presidenta.
• El o la cap del Gabinet de Sostenibilitat i d’Igualtat d’Oportunitats.
• El tècnic o la tècnica del Gabinet de Sostenibilitat i d’Igualtat d’Oportunitats.
• Dues persones expertes en igualtat, una de les quals sigui del grup
GIOPACT
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Són nomenats pel Consell de Govern de la UPC a proposta del rector o rectora
(Annex 1):
•
•
•

4 membres designats pels òrgans de representació sindical, 1 per cada
òrgan.
2 membres en representació de l’estudiantat.
7 membres en representació d’unitats acadèmiques i unitats
administratives.

El president o presidenta pot convidar altres persones a les sessions amb veu però
sense vot, atenent a la seva expertesa en els temes que s’hagi previst tractar i a
proposta dels membres de la comissió.
La durada del mandat dels membres del Consell de Govern, a proposta del rector
o rectora, és de tres anys amb la possibilitat de renovar-lo per tres més.
Els membres designats pels òrgans de representació sindical ho són un cop
finalitzats els respectius processos electorals.
5. Funcionament de la Comissió d’Igualtat. La Comissió es convocada pel president o
presidenta i es reuneix com a mínim una vegada a l’any en sessió ordinària.
6. Marc Legal. En tot allò que no preveuen els estatuts de la Universitat Politècnica
de Catalunya, les disposicions que els desenvolupen o aquest acord, s’ha d’aplicar
la Llei 30/192, de 25 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.
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Annex 1
Membres nomenats pel Consell de Govern a proposta del rector o rectora
•

4 membres designats pels òrgans de representació sindical, 1 per cada
òrgan:
o Professora Tere Navarro Gonzalo (PDI- F)
o Professora Marta Peña (PDI-L)
o Sra. Ana Castillo (PAS-F)
o Sra. Núria Martín (PAS-L)

•

2 membres titulars i un de suplent en representació de l’estudiantat:
o Sra. Dina Bashir (titular)
o Sr. Anton Gens Baqué (titular)
o Sra. Georgina Hidalgo Martínez (suplent)

•

7 membres en representació d’unitats acadèmiques i unitats administratives:
Membres d’unitats acadèmiques de la UPC.
o Professora Mònica Aguilar
o Professora Núria Castell
o Professora Pilar Garcia Almirall
o Professor Joan Gispets
o Professor David Pino

•

Membres d’ unitats administratives de la UPC.
o Cap del Servei de Comunicació, Sra. Encar Mulero
o Cap del Servei de Personal, Sra. Míriam Giménez
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