
 Proposta de modificació i convocatoria per proposar 
 noves persones suplents a la Comissió del Protocol. 
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 5/09/22 

 PEL BON TRACTE 
 Protocol per a l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i 

 expressió de gènere, preferència sexual o d’altra naturalesa 

 El  Protocol  per  l’abordatge  de  l’assetjament  sexual,  per  raó  de  sexe,  identitat  i  expressió  de 
 gènere,  preferència  sexual  o  d’altra  naturalesa  ,  va  ser  aprovat  per  la  Coordinadora  General 
 el  7  d’abril  de  2021,  i  ratificat  pel  Plenari  el  24  d’abril,  amb  posterioritat  a  un  procés 
 participatiu de sis mesos d’elaboració. 

 1.  Proposta  de  convocatòria  per  proposar  noves  persones  suplents  per  la  Comissió  de 
 Protocol 

 Tal  com  assenyala  el  document  del  Protocol:  Per  tal  de  garantir  que  el  compromís  envers 
 l’erradicació  de  les  diferents  formes  d’assetjament  esdevingui  efectiu  i  es  materialitzi  en 
 actuacions  reals  i  tangibles,  cal  que  un  equip  de  persones,  específicament  formades,  treballi 
 en  el  desenvolupament  del  present  protocol  desplegant  les  mesures  de  prevenció  i  detecció 
 que  s’hi  recullen;  responsabilitzant-se  de  l’atenció  i  gestió  d’aquests  tipus  de  situacions; 
 investigant  i  proposant,  si  s’escau,  accions  correctores,  reparadores  i  de  sanció;  duent  a 
 terme un seguiment de cada situació concreta. 

 La  Comissió  de  prevenció,  detecció,  actuació  i  seguiment  del  protocol  (d’ara  endavant 
 Comissió  del  Protocol)  és  l’equip  que  haurà  de  contribuir  a  fer  efectiu  aquest  compromís  de 
 l’organització i haurà d’actuar segons es recull en el present protocol. 

 La  Comissió  ha  d’estar  formada  per  5  persones  titulars  i  3  persones  suplents  ,  per  si 
 algun/a  dels  membres  de  la  Comissió  es  troben  en  situació  d’incompatibilitat,  han 
 d’inhibir-se o són recusats o recusades per alguna de les parts implicades  1  . 

 La Comissió del Protocol ha d’integrar un equip amb aquests perfils: 

 1.  Formació  /  experiència  en  l’àmbit  de  la  igualtat  de  gènere  i  els  feminismes  i/o 
 l’abordatge de les violències de gènere. 

 2.  Formació  /  experiència  en  l’àmbit  de  la  diversitat  sexual  i  de  gènere  i  els  moviments 
 socials LGTBI i/o l’abordatge de la LGTBIfòbia. 

 3.  Formació  /  experiència  en  l'àmbit  intercultural,  l’antiracisme  i  la  interseccionalitat,  la 
 perspectiva per la no discriminació i la defensa dels drets humans. 

 1  Les  persones  implicades  en  el  cas  (tant  la  persona  acusada  com  la  que  denuncia)  poden  sol·licitar,  en  els 
 terminis  que  es  recullen  en  aquest  protocol,  recusar  fins  un  màxim  de  2  persones  de  la  Comissió  del  Protocol 
 que s’encarregui de la instrucció del cas. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-pgcfsyKMnvJKkmN_NRIdDbUnADaN9H_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-pgcfsyKMnvJKkmN_NRIdDbUnADaN9H_


 4.  Formació  /  experiència  en  matèria  d’atenció  i  acompanyament  psicosocial  a 
 persones  que  han  viscut  violència  masclista  o  altres  formes  de  discriminació  i 
 violència. 

 5.  Formació  /  experiència  en  atenció  i  acompanyament  jurídic  en  violències  masclistes, 
 LGTBIfòbiques i altres formes de discriminació i violència. 

 L’elecció de la Comissió del Protocol estarà regulada d'acord a les següents regles: 

 ▪  La  Coordinadora  General  obrirà  al  cens  d’activistes  un  procés  de  presentació  de 
 candidatures  per  formar  part  de  la  Comissió  del  Protocol.  En  aquest  procés  s’hi 
 podran  presentar  les  persones  que  reuneixin  i  acreditin  els  criteris  establerts  en  el 
 present  protocol.  Ser  membre  de  la  Comissió  és  incompatible  amb  un  càrrec  a  la 
 Coordinadora  General  i  Comitè  de  Garanties  per  tal  d’evitar  conflictes  d’interessos, 
 així com amb formar part de l’equip tècnic. 

 ▪  La  Direcció  Executiva  i  la  Responsable  Tècnica  de  Feminismes  i  LGTBI  faran  una 
 proposta  de  baremació  dels  criteris  i  els  aplicaran  a  les  candidatures  presentades.  El 
 resultat d’aquest procés serà presentat a la Coordinadora General. 

 ▪  La  Coordinadora  General  escollirà  l’equip  de  persones  que  formarà  la  Comissió  del 
 Protocol, que haurà de ser ratificada pel Plenari de Barcelona En Comú. 

 ▪  La  composició  de  la  Comissió  del  Protocol  haurà  de  ser  paritària  (com  a  mínim  la 
 meitat més 1 han de ser dones). 

 El  període  de  permanència  de  les  persones  de  la  Comissió  del  Protocol  haurà  de  ser  de  dos 
 anys, renovable fins a un màxim de quatre. 

 En el cas que es produeixi una dimissió de la Comissió: 

 Col·lectiva:  En  el  supòsit  que  més  de  la  meitat  de  les  persones  titulars  i  suplents  de  la 
 Comissió  del  Protocol  presentin  la  seva  dimissió,  s’haurà  d’iniciar  un  procés  d’elecció  per 
 escollir  una  nova  Comissió  del  Protocol  i  en  el  termini  d’un  mes  haurà  d’estar  novament 
 conformada.  La  designació  haurà  de  ser  ratificada  en  el  següent  Plenari  de  Barcelona  En 
 Comú,  però  les  noves  membres  de  la  Comissió  del  Protocol  podran  exercir  totes  les 
 funcions  de  la  mateixa  amb  caràcter  transitori  fins  la  seva  ratificació  definitiva  per  part  del 
 Plenari per tal de no aturar el seu funcionament. 

 Individual:  En  el  cas  que  un/a  membre  titular  presenti  la  seva  dimissió,  el  seu  càrrec 
 l’ocuparà  una  de  les  persones  suplents.  La  Comissió  del  Protocol  sol·licitarà  a  la 
 Coordinadora  General  que  obri  un  període  per  proposar  noves  persones  suplents.  La 
 designació  haurà  de  ser  ratificada  en  el  següent  Plenari  de  Barcelona  En  Comú,  però  les 
 noves  membres  es  pondran  incorporar  a  l’equip  de  la  Comissió  del  Protocol  amb  caràcter 
 transitori  fins  la  seva  ratificació  definitiva  per  part  del  Plenari  per  tal  de  no  aturar  el  seu 
 funcionament. 

 Donat  que  s’han  produït  3  baixes  a  la  Comissió  de  Protocol  es  proposa  a  la 
 Coordinadora general que “obri un període per proposar noves persones suplents”. 



 2. Proposta de canvis al document del Protocol 

 El  Protocol  és  un  instrument  viu  i,  tal  i  com  es  recull  al  document  aprovat  a  abril  del  2021 
 per  la  Coordinadora  General,  ha  de  ser  un  punt  de  partida;  ha  de  constituir  un  procés  obert  i 
 de  llarg  termini,  un  acord  a  construir-se  i  repensar-se  en  funció  de  les  necessitats  i 
 experiències de la mateixa organització. 

 Per  tant,  es  preveu  la  possibilitat  d’anar  incorporant  modificacions  justificades  en  base  a  les 
 necessitats de la Comissió i de millora del mateix instrument. 

 Aquestes  modificacions,  a  proposta  de  la  Comissió  del  Protocol,  hauran  de  ser  aprovades 
 per la Coordinadora General i ratificades posteriorment a Plenari. 

 En  els  casos  que  sigui  necessari  pel  seu  funcionament,  i  donada  la  temporalitat  de  les 
 convocatòries  del  Plenari  (cada  2  mesos  aproximadament),  la  Comissió  de  Protocol  pot 
 introduir  aquestes  modificacions  al  Protocol,  amb  caràcter  transitori,  sempre  que  estiguin 
 validades per la Coordinadora General, fins que siguin ratificades pel Plenari. 

 A continuació és proposen les següents modificacions: 

 Nº  Apartat i 
 pàgina 

 Text original  Modificació o afegit  Justificació 

 1  6.3. Procés 
 d’elecció 
 Pàg. 16 

 Ser  membre  de  la  Comissió 
 és  incompatible  amb  un 
 càrrec  a  la  Coordinadora 
 General  i  Comitè  de 
 Garanties  per  tal  d’evitar 
 conflictes  d’interessos,  així 
 com  amb  formar  part  de 
 l’equip tècnic. 

 Modificació:  Ser  membre 
 de  la  Comissió  és 
 incompatible  amb  un 
 càrrec  al  Comitè  de 
 Garanties  per  tal  d’evitar 
 conflictes  d’interessos, 
 així  com  amb  formar  part 
 de l’equip tècnic. 

 Seria necessari 
 flexibilitzar el 
 criteris 
 d'incompatibilitat 
 per a facilitar la 
 incorporació de 
 persones noves. 
 Existeixin 
 dificultats greus 
 per a incorporar 
 nous membres i la 
 Comissió no pot 
 abordar els casos 
 que han arribat. 
 Per tant, la 
 Comissió de 
 Protocol no té 
 prou musculatura 
 per treballar els 
 casos. 
 En qualsevol cas, 
 si es dona un 
 conflicte 
 d’interessos les 
 parts sempre 
 tenen la 
 possibilitat de 
 recursar fins 2 



 membres de la 
 Comissió. 

 2  9. Terminis 
 pel 
 tractament 
 de casos 

 1.  Recepció  sol·licitud 
 Comissió:  màxim  5  dies 
 hàbils  en total. 

 ▪  Reunió  de  la 

 comissió  per 
 avaluació  del 
 cas  i  proposta 
 de  comissió 
 instructora  i 
 mesures 
 cautelars,  si 
 s’escau: 2 dies. 

 ▪  Confirmació 

 recepció  i 
 contacte  amb 
 persona  o  espai 
 afectat: 2 dies 

 ▪  Sol·licitud 

 admissió  a 
 CSECE  o  CG 
 (segons 
 instància  que 
 correspongui):  1 
 dia. 

 2.  Recepció  sol·licitud 
 CSECE  o  CG,  admissió  i 
 obertura  expedient:  màxim 
 15 dies hàbils  en total. 

 ▪  Confirmació  de 

 la  recepció:  5 
 dies 

 ▪  Comunicació 

 parts  afectades 
 d’admissió, 
 obertura 
 expedient, 
 comissió 
 instructora, 
 mesures 
 cautelars:  10 
 dies. 

 3.  Presentació  de  recursos, 
 al·legacions  o  recusacions 
 de  les  parts:  màxim  8  dies 
 hàbils  en total. 

 ▪  Presentació 

 d’al·legacions, 

 Afegit: 
 A.  Per  a  situacions 
 excepcionals,  la  Comissió 
 de  Protocol  es  reserva  el 
 dret  d’aturar  o  d’ampliar 
 aquests  terminis  per 
 causes  alienes  a  la  seva 
 voluntat  o  no  imputades 
 al  funcionament  de  la 
 propia  Comissió  de 
 Protocol.  Aquesta  situació 
 ha  d’explicar-se  a  les 
 parts  i  justificar-se 
 degudament  a  l’Informe 
 de conclusions del cas. 

 B.  Tot  i  aquest  terminis, 
 per  assegurar  un  correcte 
 funcionament  i 
 desenvolupament  del 
 Protocol,  així  com  una 
 atenció  adequada  a  les 
 parts,  la  Comissió  de 
 Protocol  no  pot  instruir 
 més  de  dos  casos 
 d’assetjament  al  mateix 
 temps. 

 A. En l’abordatge 
 dels alguns casos 
 es poden donar 
 situacions en les 
 quals la persona 
 denunciat vulgi 
 aturar el procés 
 durant un temps 
 determinat perquè 
 no es troba en 
 situació de 
 continuar-lo. 

 B. Per poder 
 donar una atenció 
 adequada a les 
 persones 
 afectades, 
 desenvolupar una 
 correcta instrucció 
 i un procés amb 
 garanties. 
 En qualsevol cas, 
 donat la celeritat 
 dels terminis el 
 nou cas no hauria 
 d’espera més de 
 63 dies hàbils. 



 nova 
 documentació, 
 recusació 
 membres 
 comissió 
 instructora  i 
 mesures 
 cautelars:  5 
 dies. 

 ▪  Resolució  de  les 

 al·legacions:  3 
 dies. 

 4.  Instrucció  de  la  Comissió 
 i  proposta  de  resolució: 
 màxim  25  dies  hàbils  en 
 total. 
 5.  Recepció  de  la  proposta 
 de  resolució,  aprovació  del 
 CSECE  o  CG  i  comunicació 
 a  les  parts  afectades: 
 màxim 5 dies hàbils  en total. 
 6.  Presentació  de  recursos, 
 al·legacions  de  les  parts  a  la 
 resolució:  màxim  10  dies 
 hàbils  en total. 


