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Presentació
Aquest és el Protocol dels Centres Educatius Jam Session per a la prevenció i actuació
contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere, i la violència masclista.
Conscients de la necessitat de disposar d’un observatori d’igualtat i de conductes
discriminatòries per raó de gènere es crea als centres educatius Jam Session un Punt Lila
per el diagnòstic i prevenció d’actituds masclistes i en contra del col·lectiu queer. Aquest
Punt Lila forma part del Pla d’Acció Tutorial i de convivència. Dintre del Punt Lila s’ha
creat una comissió per tal d’elaborar campanyes destinades a la conscienciació de la
discriminació que poden patir les dones i el col·lectiu LGTB+ en el nostre àmbit
acadèmic. Tanmateix es veu amb la necessitat de crear un protocol d’actuació per tal de
controlar i regular dins del marc legal les possibles conductes que duguin a actituds
masclistes, de discriminació o assetjament per raons de identitat de gènere.
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Marc Legal
Aquest protocol es fonamenta en:
•

•

•

•

•

•
•

•

La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona (CEDAW, 1979), que estableix el principi de la no-discriminació i proclama
que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, sense cap
distinció, i, per tant, sense discriminació de sexe, i que insta a invocar tots els drets
i totes les llibertats que proclama, fent referència específicament, en els articles 10
i 11, a la igualtat de drets entre dones i homes en els estudis i en el treball.
La Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona de l’Assemblea
General de les Nacions Unides, resolució 48/104/1993, que defineix en els articles
1 i 2 en què consisteixen els actes de violència contra les dones i els marcs en què
s’exerceix aquesta violència.
La Carta de drets fonamentals de la Unió Europea (Niça, 2000), que, en l’article 21,
prohibeix qualsevol discriminació i, en particular, la que s’exerceix per raó de sexe,
raça o ètnia, classe social, discapacitat, edat o orientació sexual, entre d’altres, i
que també defineix en els articles 14 i 15 el dret a l’educació i al treball.
La Directiva 2002/73/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 de setembre
de 2002, la qual modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell, relativa a l’aplicació
del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l’accés a
l’ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball,
que en l’article 2 defineix l’assetjament i prohibeix aquest tipus de conductes.
La Directiva 2006/54/CE del Parlament europeu i del Consell, de 5 de juliol de
2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte
entre homes i dones en matèria de treball i ocupació, que estableix que les
situacions d’assetjament sexista i assetjament sexual s’han de considerar
discriminatòries i, per tant, s’han de prohibir i sancionar de manera adequada,
proporcional i dissuasiva. El Codi comunitari de conducta per combatre
l’assetjament sexual, de 27 de novembre de 1991, constitueix la norma europea de
desenvolupament en matèria preventiva d’aquesta directiva comunitària.
La Constitució espanyola, que propugna, en els articles 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1,
35.1 i 53.2, la llibertat, el respecte i la igualtat entre ciutadans.
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, que en els articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41
complementa i modifica algunes mesures del Codi pena len matèria de violència
per tal de protegir la persona que està patint una situació de violència.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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•
•

•
•

El Codi penal, que preveu, en els articles 184 i 173, les conductes d’assetjament
sexual i assetjament per raó de sexe o orientació sexual.
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que dictamina
les infraccions i la prevenció en matèria de riscos laborals, incloent-hi els riscos
psicosocials derivats del treball.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
que defineix, en l’article 3, el concepte de violència masclista.
La Llei 11/2014, de 2 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
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Compromís institucional i objectius
Compromís institucional
Els centres educatius Jam Session declaren la seva política de tolerància zero a
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, identitat de gènere i orientació
sexual, per la qual cosa es compromet a:
•

•

•

•

Declarar formalment i difondre el seu rebuig a tot tipus d’assetjament sexual o
d’assetjament per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, en totes les
seves formes o manifestacions.
Promoure una cultura de prevenció contra l’assetjament sexual o l’assetjament per
raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual a través d’actuacions formatives
i informatives de sensibilització a tota la comunitat educativa.
Denunciar, investigar i sancionar, si escau, d’acord amb el que preveu aquest
protocol, qualsevol conducta que pugui ser constitutiva d’assetjament sexual o
d’assetjament per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual.
Acompanyar i assessorar les persones que hagin patit assetjament sexual o
assetjament per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual.

Aquests compromís és públic i es comunica a tots els membres de la comunitat
educativa.
Objectius del protocol
Els centres educatius Jam Session volen fer palesa la seva tolerància zero a tot tipus de
violència envers les dones i de conductes d’assetjament basades en el sexe, gènere,
identitat de gènere i orientació sexual de les persones.
L’objectiu principal d’aquest protocol és prevenir, actuar, sancionar i protegir en relació a
situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual
que es puguin produir als centres educatius entre els membres que formen la comunitat
educativa o amb ocasió de les relacions interpersonals que es puguin establir amb
aquesta.
Aquesta finalitat es concreta en els següents objectius específics:
•
•

Prevenció de conductes, reparació del dany i sanció dels autors de les conductes.
Facilitació de pautes per identificar les situacions d’assetjament i altres conductes
masclistes quan s’hagin produït i prevenir-les en tot cas.
6
Montfar 16-18, 08004 Barcelona
www.jamsession.cat
codi de centre: 08074367

Protocol contra
l’assetjament de gènere
•

Organització específica i regulació d’un procediment àgil d’intervenció i
d’acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquelles situacions que s’hagin
detectat i no s’hagin pogut prevenir amb la màxima celeritat i dins de terminis que
evitin que no es perllonguin en el temps.

Per a aconseguir els objectius citats, s’aplicaran les següents mesures i garanties:
•
•

•

Garantia de la seguretat, la integritat i la dignitat de les persones afectades.
Aplicació de les mesures adients per protegir les persones que hagin patit
assetjament i acabar amb l’assetjament, amb adaptació a les necessitats pròpies
de cada cas.
Aplicació o proposta de les mesures sancionadores pertinents.
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Identificació de situacions i definició de conductes
Conductes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere.
•

•

•

S’entén per assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de
naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la
dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidador,
degradant o ofensiu (article 7.1 de la Llei orgànica 3/2007).
S’entén per assetjament per raó de sexe qualsevol comportament dut a terme en
funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva
dignitat i de crear un entorn intimidador, degradant o ofensiu (article 7.2 de la Llei
orgànica 3/2007). Aquesta classe d’assetjament també inclou actituds o
comportaments en l’àmbit laboral per raons o circumstàncies que tinguin a veure
amb el sexe, com els que es produeixen per motiu de l’embaràs o la maternitat de
les dones en relació amb l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral (per exemple, un canvi d’horari, canvi de
funcions o de lloc de treball).
S’entén per assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la
identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o
provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o
psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o
molest (Llei 11/2014).

Conductes de violència masclista.
Partint de la definició de les formes de violència masclista de la Llei 5/2008, de 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aquest protocol es pot activar
davant la concurrència d’alguna de les conductes següents:
•
•

•

Violència física: qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, amb el
resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.
Violència psicològica: tota conducta o omissió intencional que produeix en una
dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions,
exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol
altra limitació del seu àmbit de llibertat.
Violència sexual i abusos sexuals: qualsevol acte de naturalesa sexual exercit sobre
una dona sense el seu consentiment. Inclou l’exhibició, l’observació i la imposició,
per mitjà de violència, intimidació, prevalença o manipulació emocional, de
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relacions sexuals, amb independència que el presumpte agressor pugui tenir una
relació afectiva o no amb la dona.
Aquelles conductes que es poden considerar un delicte es traslladen al Ministeri Fiscal,
amb el consentiment de la persona afectada. Si es tracta d’un delicte públic els Centres
Educatius Jam Session ho traslladaran al Ministeri Fiscal informant prèviament la persona
afectada.
Descripció d’altres conductes masclistes
Altres conductes masclistes diferents de l’assetjament, relacionades tant amb el sexe i
gènere, com amb i/o de no respecte a la identitat de gènere i/o la orientació sexual de
les persones afectades seran igualment objecte d’investigació, atenció i solució, dins la
política preventiva dels centres educatius contra discriminacions basades en gènere, sexe,
identitat de gènere o orientació sexuals, d’acord amb la següent definició orientativa. A
títol orientatiu, es consideren conductes masclistes als efectes d’aquest protocol:
•

•

•

•

•

Realitzar comentaris públics, verbals o escrits, de caire sexista, homòfob o relatius
a persones transgènere no dirigits a una persona destinatària en concret. S’entén
per comentaris públics aquells que tinguin lloc en el context d’una classe, sessió
pràctica, jornada, conferència, defensa pública de treballs, tribunals, comissions,
materials docents, plataformes digitals i altres mitjans digitals dirigits a la
comunitat educativa en general o a un grup (de qualsevol dimensió) en particular,
així com en grups de treball, comissions o òrgans de govern i participació de les
escoles.
Publicar imatges amb difusió dins la comunitat educativa de caire sexista, homòfob
o relatius a persones transgènere no dirigits a una persona destinatària en concret,
en les mateixes condicions citades a l’apartat anterior.
Impedir l’expressió d’opinions que signifiquin posar de manifest conductes
masclistes de qualsevol tipologia, ja siguin de denúncia, d’organització d’activitats,
jornades o conferències, o d’altre tipus.
Recomanar bibliografia sexista, masclista, homòfoba o no respectuosa amb els
drets de les persones transgènere, llevat que es faci amb finalitats de recerca o
crítica.
Exigir la realització d’activitats acadèmiques de caire sexista, davant la qual
l’alumnat tindrà dret a negar-s’hi.
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Àmbits d’aplicació
Àmbit d’aplicació material
Aquest protocol s’aplica a qualsevol de les conductes definides en el punt 4 que es
produeixin per mitjans verbals, presencials o electrònics (missatges de correu, xarxes
socials, WhatsApp, etc.).
Àmbit d’aplicació subjectiu
Aquest protocol s’aplica a:
•
•
•
•

L’alumnat dels centres
Personal docent
Personal administratiu i de serveis
El personal de les empreses externes contractades per el centre i que prestin els
seus serveis en les seves dependències. En aplicació de les obligacions establertes
per a la coordinació d’activitats empresarials recollides a la Llei 31/1995 i al Reial
decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la llei
esmentada, s’ha d’informar les empreses externes de l’existència d’aquest
protocol. Quan es produeixi un conflicte entre el personal del centre i el personal
d’una empresa externa contractada, hi ha d’haver comunicació recíproca del cas, a
fi que cadascuna de les parts apliqui el respectiu protocol d’actuació i executi les
mesures correctores o disciplinàries que consideri convenients.

Àmbit d’aplicació territorial
La conducta s’ha de produir dins l’àmbit organitzatiu o de prestació de serveis del centre,
és a dir, dins de qualsevol de les seves instal·lacions , o bé fora de les instal·lacions del
centre quan la conducta es produeixi en el marc d’una activitat o servei extern derivat de
l’activitat laboral o acadèmica organitzada pel centre.
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Òrgans i unitats responsables
Els òrgans i les unitats responsables, segons les seves competències, de fer efectiu el
contingut previst en aquest protocol són els següents:
•

•
•
•
•

Direcció i gerència : és l’òrgan competent per incoar i resoldre tots aquells
procediments, iniciats a través d’aquest protocol, que corresponguin a fi
d’investigar conductes d’assetjament sexual, d’assetjament per raó de sexe,
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i violència masclista i,
si escau, determinar-ne, amb posterioritat, la responsabilitat disciplinària
corresponent.
Cap d’estudis de cada escola : han de fer efectives i complir les resolucions del
director/a i executar les mesures que afectin alumnat del seu centre.
Totes aquelles persones que per raó del seu càrrec o per la direcció del servei que
ocupen han de complir la resolució del rector o rectora.
Secretari o secretària acadèmica : ha de donar trasllat dels fets al Ministeri Fiscal
quan la conducta pugui constituir un delicte.
Punt Lila: s’encarrega de l’acollida, acompanyament i suport en l’activació del
protocol. L’Observatori ha d’elaborar un informe anual sobre les denúncies
presentades i les mesures adoptades (de prevenció, de suport i acompanyament i
del procediment d’actuació) que s’ha de presentar al Claustre.
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Procediments d’actuació
El present protocol estableix dos canals diferenciats d’actuació, en funció de la tipologia
de conducta denunciada:
•
•

Procediment per a conductes d’assetjament
Procediment per a altres conductes masclistes

Principis i garanties comunes a tots els procediments. En ambdós casos seran d’aplicació
els següents principis i garanties:
•

•
•

Respecte i protecció de la dignitat. Les actuacions i diligències es duran a terme
amb la discreció necessària per protegir la intimitat, el respecte i la dignitat de
totes les persones afectades. Els centres educatius Jam Session han d’adoptar les
mesures pertinents per garantir el dret a la protecció de la dignitat de totes les
persones afectades,
Formació per a l’administració del protocol. Totes les persones que participen en
l’aplicació del procediment han de ser informades del contingut d’aquest protocol.
Confidencialitat. Totes les consultes o denúncies que es tramitin estan protegides
pel principi de confidencialitat envers totes les persones implicades. Per aquesta
raó:
o Només les persones competents per rebre i tramitar les denúncies tindran
accés complet a la informació personal implicada.
o Tota la informació relativa a les denúncies que donin lloc a l’aplicació del
protocol són dades especialment sensibles i es tractaran de manera que es
protegeixi la confidencialitat i el dreta la intimitat de totes les persones
implicades.
o Es prohibeix difondre els documents relacionats amb la denúncia o amb la
investigació, excepte en el cas que sigui necessari per iniciar una denúncia o un
procediment judicial o administratiu; en aquest cas, la informació obtinguda
s’haurà d’incorporar a la instrucció de l’expedient administratiu
endegat/encarregat per l’autoritat corresponent. En qualsevol cas, la circulació
d’aquests documents queda limitada a aquests àmbits i al cercle de persones
estrictament imprescindible.
o S’informarà i advertirà totes les persones que intervenen en el procediment
(instructores, membres de comissions, testimonis, pèrits..) de l’obligació de
mantenir la confidencialitat de l’existència del procediment i de la seva actuació
en el mateix.
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•
•

•

•

•

Diligència i celeritat. La investigació i la resolució del cas es duran a terme amb la
professionalitat i diligència degudes i sense demores indegudes, de manera que el
procediment es pugui completar en el mínim temps possible i respectant-ne les
garanties. En qualsevol cas, el procediment previst en aquest protocol no pot
excedir el període de sis mesos.
Imparcialitat i contradicció. Totes les persones que intervinguin en el procediment
han d’ actuar de bona fe en la recerca de la veritat i l’esclariment dels fets
denunciats. El procediment ha de garantir l’audiència imparcial i un tractament just
a totes les persones implicades, que permeti sempre l’audiència de totes les parts
implicades.
Protecció davant possibles represàlies. Els Centres Educatius Jam Session
protegiran les persones denunciants davant possibles represàlies que puguin patir
com a conseqüència de la seva denúncia o la compareixença com a testimonis o la
seva participació en una investigació sobre conductes d’assetjament descrites
anteriorment o tramitació en qualsevol mesura el procediment regulat al present
protocol, en els termes previstos a la normativa aplicable.
No revictimització. Aquest principi de no revictimització de la o les persones que
denuncien les conductes cobertes per aquest protocol comporta reduir a una sola
declaració de la persona denunciant davant la comissió de centre a la qual s’hagi
de presentar la denúncia, evitant que aquesta hagi de tornar a repetir la mateixa
declaració davant altres responsables de la tramitació del protocol si no és
estrictament necessari en funció del desenvolupament de la instrucció del cas.

Fase inicial del procediment: presentació de la denúncia i inici de les actuacions
Persones legitimades per a presentar la denúncia. La presentació de la denúncia pot
provenir:
•
•
•

De la persona o persones afectades.
De persones amb responsabilitats acadèmiques i/o administratives
De terceres persones que hagin tingut coneixement directe o indirecte d’una
conducta inapropiada de les descrites en el present protocol.

En el cas que no presenti directament la denúncia la persona afectada, se n’ha d’incloure
el consentiment exprés per iniciar les actuacions d’aquest protocol.
Presentació de la denúncia
•
•

Lloc de presentació i òrgans competents per a rebre la denúncia. Les denúncies
s’han de presentar davant el Punt Lila.
Forma de la denúncia. La denúncia es pot formular per escrit o verbalment, i es
podrà presentar per correu electrònic o en persona. Si es formula verbalment
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davant de la persona o persones responsables del Punt Lila s’ha d’estendre una
acta per escrit que han de signar les persones presents (vegeu el model de
denúncia de l’annex 2).
En ambdós casos (presentació verbal o per escrit), les dades bàsiques s’han de registrar
digitalment, d’acord amb el que disposen els articles 5 i 8, en relació a l’article 11, de la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
El registre i centralització de dades amb garantia i seguretat es farà mitjançant un
programa de gestió específic d’accés segur i restringit a disposició dels responsables i/o
coordinadors del Punt Lila, els quals tindran accés únicament als seus propis casos.
Indicis probatoris. Junt amb la denúncia, la persona denunciant aportarà els indicis que
estiguin al seu abast, sense que sigui exigible cap actuació probatòria per part seva. En
tot cas, la Comissió competent (o, en el seu cas, la Coordinadora del Punt Lila) durà a
terme les accions encaminades a la investigació dels fets.

En cas que la Comissió consideri que no és d’aplicació el protocol, ho comunicarà per
escrit a la persona denunciada, la qual podrà recórrer la decisió al director/a. Si es
considera que no és un cas previst en el protocol, sinó un conflicte interpersonal, es
podrà oferir també el recurs de mediació previst en el PAT.
Mesures cautelars
•

•

•

Una vegada presentada la denúncia, si les circumstàncies concurrents ho
aconsellen, en funció de la gravetat del dany que pugui infligir-se a la persona
afectada i en consideració a la protecció dels seus drets, l’òrgan actuant proposarà
a, sens perjudici del que preveu la normativa administrativa o laboral sancionadora
segons el col·lectiu de què es tracti, el director /a o cap d’estudis corresponent,
dintre de les seves competències, poden adoptar les mesures adequades per tal
de garantir la finalització de l’assetjament, la no-reiteració d’aquesta conducta i els
drets de les parts implicades, així com la cessació de la conducta masclista
denunciada.
Aquestes mesures poden incloure també el canvi de grup o horari de les persones
implicades, o qualsevol altre adient, a petició de denunciant i/o denunciat/s. En tot
cas, l’òrgan actuant i els òrgans responsables de les mesures cautelars podran
considerar altres alternatives adients al cas i al context on hagin de ser aplicades.
A l’efecte de sol·licitar l’adopció de mesures cautelars, l’òrgan actuant remetrà la
informació bàsica i imprescindible del cas per a prendre la decisió corresponent a
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qui hagi de correspondre, junt amb una proposta sobre la mesura o mesures més
adequades i la seva justificació. Així mateix, per a la seva adopció en els cas de
l’alumnat caldrà la coordinació o consulta de la persona responsable de la
coordinació del Pla d’Acció Tutorial.
Les mesures cautelars, que en cap moment predisposen el resultat final del
procediment, s’han de prendre de forma motivada com a garantia de protecció de
les parts implicades i com un exercici de responsabilitat de la institució en què
tenen lloc els fets, i valorant les circumstàncies concurrents i els indicis constatats.
Així mateix, l’adopció de les mesures cautelars haurà de ser respectuosa amb el
dret de presumpció d’innocència de la persona o persones denunciades.
Les mesures cautelars tindran la durada imprescindible per a aconseguir la seva
finalitat i finalitzaran quan es completi el procediment.

Iniciació de la tramitació de la denúncia
•
•

Trasllat al Punt Lila. Un cop rebuda la denúncia ha d’informar a l’equip directiu del
seu contingut.
Decisió sobre l’aplicació del procediment adient en funció de la tipologia dels fets
que es descriguin a la denúncia.

Fase d’investigació dels fets
•

•

•

•

Màxima informació. Durant la tramitació del procediment, l’òrgan actuant ha de
demanar la màxima informació possible a totes les persones implicades per a
poder fer una primera valoració del cas.
Rapidesa i confidencialitat. El procés de recopilació d’informació ha de tenir lloc
amb la màxima rapidesa, confidencialitat i sensibilitat i amb respecte als drets de
cada una de les persones afectades. En tot moment, i a fi d’evitar la difusió de la
informació confidencial, la participació de la informació sobre els fets analitzats mai
s'acompanyarà dels noms de les persones implicades.
Entrevistes. S’han d’entrevistar les persones afectades (La presumptament
responsable de l’assetjament i la presumpta persona o persones afectades i
testimonis o altres persones relacionades, si n’hi ha). Per a la citació de les
persones implicades s’utilitzaran mitjans de notificació electrònica, que seran
obligats en el cas de membres de la comunitat educativa.
Acompanyament. En tot el procediment, les persones implicades poden anar
acompanyades per la persona, associació que elegeixin (amb inclusió de
representants sindicals ls o estudiantils) o professional, si ho sol·liciten. Tots els
intervinents tindran obligació de mantenir la confidencialitat sobre l’existència del
procediment i la seva actuació en el mateix.
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Obligació de col·laborar. Totes les persones membres de la comunitat educativa
estan obligades a col·laborar amb la Comissió actuant durant tot el procés
d’investigació.
Dret de recusació i d’inhibició. Dret de la persona o persones investigades a
recusar els instructors del procediment per les causes previstes legalment, així com
dels instructors a abstenir-se per les mateixes raons legals, i la consegüent
derivació del cas a altres persones, que seran encarregades de la instrucció.
Dret d’audiència dels denunciats. Les persones denunciades tenen dret a ser
escoltades en la tramitació del protocol. La tramitació no serà vàlida sense oferir
aquest tràmit a les persones al·ludides, podent-se derivar de la seva
incompareixença les conclusions que, a la vista de l’anàlisi dels fets, estimi
pertinent l’òrgan actuant.

Atenció personal a la persona denunciant
•

•
•

Les persones denunciants rebran assessorament i consell per part dels òrgans
receptors de les denúncies, amb l’ajuda dels col·laboradors que escaiguin segons
les necessitats de les persones denunciants i les disponibilitats pressupostàries de
la universitat.
L’atenció a la persona denunciant és compatible amb la que s’ha de dirigir a la
persona o persones denunciades per a corregir la seva conducta.
Les persones intervinents hauran de ser les més especialitzades en perspectiva de
gènere.

Procediment per altres conductes masclistes
•

•

•
•

Fets no constitutius d’assetjament. S’aplicarà aquest procediment si els fets
objecte de la denúncia no comporten una situació d’assetjament, a judici del
coordinador o coordinadora del Punt lila, però sí altres conductes de caire sexista,
masclista, homòfob, o contrari al respecte a la diversitat d’identitat de gènere.
Fase d’audiència. Un cop el Punt Lila rebi la denúncia, donarà audiència a totes les
parts implicades, de manera separada i individualitzada, per a fixar amb claredat
els fets, que traslladarà a un informe escrit.
Emissió d’informe i elevació de la proposta. La coordinació del Punt Lila traslladarà
l’informe a l’equip directiu que valorarà possibles actuacions o sancions.
Trasllat a les parts implicades. El Punt Lila ha d’informar a les parts implicades de la
proposta de resolució adoptada.
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Procediment per a conductes d’assetjament
S’aplicarà aquest procediment si els fets objecte de la denúncia són, aparentment,
constitutius d’assetjament, a judici del coordinador o coordinadora del Punt Lila per
aplicació de les definicions contingudes al present protocol.
•
•

•

•

•

•

Trasllat al Punt Lila.
Constitució de la omissió específica. Un cop arribi el cas al Punt Lila aquest
convocarà la comissió específica per a la valoració dels fets, que estarà integrada
per la direcció, la Coordinadora del Punt Lila, la Coordinadora del PAT i un
representat de l’estudiant o sindical en funció de les persones implicades. La
comissió també pot ampliar el nombre de membres quan el cas ho requereixi amb
assessors o persones amb formació i/o experiència en igualtat i assetjament.
Fase de revisió i ampliació dels fets. El procés de revisió i si s'escau, d'ampliació de
la informació disponible, haurà de dur-se a terme amb la màxima rapidesa.
Aquesta ampliació pot incloure documentació, entrevistes o altres mitjans que la
comissió consideri pertinents. En tot cas, s’ha de prendre declaració a la persona
denunciada.
Informe de la comissió específica. La Comissió específica emetrà informe amb
fixació dels fets i proposta d’accions, que podran ser tant de protecció com de
reparació i de sanció.
Trasllat del resultat de l’informe a les parts afectades i al·legacions. Del contingut
de l’informe se’n donarà trasllat a les parts implicades perquè puguin fer les
al·legacions que considerin pertinents.
Informe final amb proposta de recomanacions. En acabar la investigació, l’òrgan
actuant ha d’emetre un informe de valoració amb les conclusions i les propostes
que se’n derivin, que s’ha d’aprovar per majoria.

L’informe ha d’anar acompanyat de tota la documentació relativa a les actuacions
practicades, i ha de proposar alguna de les alternatives següents:
o Arxiu de la denúncia. La proposta d’arxivar l’expedient que ha provocat la
denúncia ha d’estar motivada per algun dels supòsits següents:
§ Desistiment de la persona denunciant.
§ Falta d’objecte o insuficiència evident d’indicis.
o Proposta d’incoació d’un expedient disciplinari. Si de l’anàlisi del cas es
dedueix que es pot haver comès alguna falta disciplinària (diferent de
l’assetjament) tipificada en la normativa vigent, s’ha de proposar la incoació
de l’expedient disciplinari que correspongui.
o Proposta d’incoació d’un expedient disciplinari i mesures correctores. Si de
l’informe es dedueix amb claredat l’existència d’assetjament, l’òrgan que
elabora l’informe ha de proposar la incoació d’un expedient disciplinari i la
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proposta d’adopció de les mesures corresponents per corregir la situació, si
s’escau.
o Incoació de les mesures pertinents de tipus sancionador si de les actuacions
es dedueix que la denúncia és clarament infundada. En cas de constatació
indubtable que els fets denunciats son falsos o mai s’han produït, es duran a
terme les accions dirigides a la incoació del pertinent expedient disciplinari.
o Proposta d’adopció de mesures alternatives no sancionadores adients
segons el cas, dirigides a corregir les actituds detectades.
Resolució de la direcció. La direcció dictarà resolució, que podrà:
o Arxivar la denúncia, d’acord amb la proposta de la comissió.
o Incoar expedient disciplinari, d’acord amb la proposta de la comissió i/o
adoptar les mesures cautelars i correctores que consideri adients.
o Adoptar les mesures alternatives no sancionadores proposades per la
comissió.
Custòdia de documentació. La documentació i informes relacionats amb l’aplicació
del protocol ha de ser traslladada al seu arxiu i custòdia segures.
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Annexos
Model de denúncia
COMUNICACIÓ DELS FETS QUE MOTIVEN LA SOL·LICITUD D’INTERVENCIÓ DE LA
COMISSIÓ ESPECÍFICA
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça postal:
Adreça electrònica:
Telèfon:
Vinculació amb el centre: (alumne, PD o PAS)
DADES DE LA PERSONA RESPECTE A LA QUAL ES DEMANA LA INTERVENCIÓ
Nom i cognoms:
Adreça postal (si es coneix):
Adreça electrònica (si es coneix):
Telèfon (si es coneix):
Vinculació amb el centre:
EXPLICACIÓ DELS FETS QUE MOTIVEN LA SOL·LICITUD DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA
Expliqueu els fets que motiven aquesta sol·licitud i que voleu posar en coneixement de la
Comissió Tècnica Assessora.
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Adjunteu, si escau, documentació que fonamenti la petició.
ALTRES CONSIDERACIONS
Feu constar qualsevol altra consideració que cregueu convenient.
Signatura:
Nom i cognoms:
Lloc i data:
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Model d’informe
A la Direcció del Centre:
La Coordinadora del Punt Lila o la comissió específica incoa el procediment previst en el
protocol dels centres educatius Jam Session per a la prevenció i actuació contra
l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere
o expressió de gènere, i la violència masclista aprovat el dia 4 de Març de 2021 per
l’òrgan de govern.

Per a tractar la denúncia presentada a aquesta comissió el … dia … de … de 20…, en
virtut dels següents
Antecedents
…
I conforme a la següent VALORACIÓ DELS FETS I CONCLUSIONS
…

Conclosa la tramitació pertinent per la coordinació del Punt Lila trasllada a la Direcció
l’informe de conclusions.
Signatura de la Coordinadora Punt Lila:
Nom i cognoms:
Lloc i data:
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Model de sol·licitud de mesures cautelars
A la Direcció del Centre:
La coordinadora o la comissió específica, en virtut de la presentació de sol·licitud
d’activació del Protocol dels Centres Educatius Jam Session per a la prevenció i actuació
contra l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere, i la violència masclista, per … (indicar càrrec, posició o condició d’estudiant,
sense identificar noms de les persones afectades), i, ateses les circumstàncies que
concorren un cop entrevistades les persones implicades, directa o indirectament,
necessàries per a l’adopció de les mesures cautelars proposades,
SOL·LICITA de l’òrgan al qual es dirigeix les següents MESURES CAUTELARS,
…

per les següents raons:
…

La presidència de la Comissió d’Igualtat facilitarà, si escau, la identitat de les persones
afectades si resulta imprescindible per a l’adopció de la mesura cautelar sol·licitada.
Signatura:
Nom i cognoms:
Lloc i data:
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Model de constitució de la Comissió específica
D’acord al Protocol dels Centres Educatius Jam Session per a la prevenció i actuació
contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere, i la violència masclista aprovat el dia 4 de Març de 2021
per l’ òrgan de govern . ha resolt constituir la Comissió Específica a fi de tractar la queixa,
amb codi de referència, presentada al Punt Lila en data de …/…/20…

Les persones nomenades i que integren la comissió són les següents:
…

Els membres de la comissió es comprometen a desenvolupar les funcions previstes en el
protocol citat, donant per finalitzat el procés d’investigació per mitjà de l’emissió del
corresponen informe de valoració amb les conclusions i les propostes que se’n derivin,
que s’ha d’aprovar per la majoria dels membres.
Un cop realitzades les funcions previstes es procedeix a la dissolució de la comissió.
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Model de citació
La citació al/s denunciat/s s’ha de cursar des de l’adreça de correu institucional del Punt
Lila del centre podent fer servir aquest model orientatiu:

Benvolgut/a/s/des,
Per la present, la Coordinadora del Punt Lila del Centres Educatius Jam Session us cita …
(indicar data o demanar disponibilitat),
en relació a una denúncia sobre fets de caire masclista que li poden afectar.
Li fem saber que a la citada reunió pot assistir acompanyat de qui estimi oportú, si així ho
vol.
Es prega acusament de rebut de la present comunicació.
…
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Model d’informe final de la comissió específica
INFORME FINAL DE VALORACIÓ DE … DE … DE 20…, DE LA COMISSIÓ CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE DELS CENTRES EDUCATIUS JAM SESSION EN RELACIÓ A LA
QUEIXA FORMULADA PER …

ANTECEDENTS
Primer…
Segon…
ACTUACIONS REALITZADES
Primer…
Segon…
FETS CONSTATATS PER DE LA COMISSIÓ
Primer…
Segon…
CONCLUSIONS
…
PROPOSTA
…
Finalment la comissió aprova per unanimitat el contingut del present informe de valoració
el … de … de 20…, que ha estat aprovat per unanimitat/majoria dels membres de la
Comissió.
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