
MOCIÓ  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  D’ALTERNATIVA D’UNITAT  POPULAR  (AUP -  CAV  -
POBLE  ACTIU)  DE  SUPORT  A  “SOM  27  I  MÉS”,  ENCAUSATS  PER  LA TANCADA AL
RECTORAT DE LA UAB EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA.

El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la
Universitat  amb  l'objectiu  què  s’apliquessin  unes  mocions  aprovades  democràticament  pel
Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions
demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin
títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan
més  representatiu  de  la  comunitat  universitària  aprovés  dites  mocions,  l’Equip  de  govern,
encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures deliberadament. 

Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la universitat, sense cap
tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fessin cap intent de resolució amistosa del
conflicte, es va aturar la tancada. 

Tres  anys  després  dels  fets,  i  arran  de  la  investigació  policial,  27  d’aquestes  persones  que
ocuparen el  rectorat  han rebut  per  part  del  Ministeri  Fiscal  escrit  d’acusació  pels  delictes  de
desordres  públics,  violació  de  domicili  d’una  persona  jurídica  a  través  d’intimidació,  danys,
coaccions per impedir o restringir l’accés als centre de treball de treballadors i treballadores etc...,
que acumularien entre 11 i 14 anys de presó, una accessòria d’estranyament de dos anys (en el
cas d’algun dels acusats) i demandes econòmiques de 384.838,38 euros, taxades parcialment,
pels desperfectes i perjudicis causats. 

El dia 5 de juliol de 2016 es van conèixer les diligències prèvies del fiscal sobre el cas 328/2013
adreçades  al  Jutjat  d’Instrucció  número  3  de  Cerdanyola  del  Vallès.  El  cas  té  tres  apartats:
L’apartat A es refereix als fets relacionats amb l’ocupació del rectorat denunciada per la UAB;
l’apartat B es refereix a situacions viscudes i denunciades per uns estudiants; i  l’apartat C es
refereix a les situacions viscudes i denunciades per la vicerectora d’estudiants d’aquell moment.

El  passat  7  de  juliol,  la  UAB va  retirar  l’acusació  contra  el  secretari  general  de  la  CGT de
Catalunya, un representant del personal d’Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de
Barcelona i  els 25 estudiants acusats. En relació amb l’acusació formulada per la Vicerectora
d’Estudiants i Participació, s’ha expressat la voluntat d’efectuar una mediació guiada pel diàleg i el
respecte i evitar d’aquesta manera el procés judicial.

Per això proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí manifestar:

- Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i de
privatització. 

- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser
respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó. 

- Que els conflictes i la discrepància en un marc pretesament democràtic com el que vivim i en un
entorn particular com l'universitari tenen que dirimir-se per la via del diàleg i la confrontació d'
idees. No per la imposició i la judicialització, emparant en una desproporcionada situació de força
que més que resoldre sembla perseguir la supressió de la dissidència.

- Que,  en  cap  cas,  una  Administració  Pública,  com la  Universitat  Autònoma de  Barcelona  pot
perseguir i reprimir judicialment la protesta social.

- Que l’actuació de la  Universitat  Autònoma de Barcelona,  els Mossos d’Esquadra i  el  Ministeri
Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, doncs la ocupació
simbòlica d’un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres una pena de presó, encara
menys amb penes de més d’onze anys de presó. 

- Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no pot constituir
un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels Drets
Col·lectius. 

- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial.



Per  tot  l’argumentari  acabat  d’exposar,  el  grup  municipal  d'AUP proposa  els  següents
ACORDS a la resta de grups del plenari:

1. En  relació  amb  les  penes  formulades  per  l’acusació,  considerem  que  són  innecessàries  i
desproporcionades i és per això que: 

a. Rebutgem qualsevol mesura política, jurídica o legislativa que intenti silenciar la mobilització i les
manifestacions  democràtiques de protesta  i  la  criminalització  d’aquells  moviments  socials  que
actuen pacíficament respectant les regles democràtiques. 

b. Expressem la nostra inquietud perquè es consolidi una doctrina expansiva de criminalització de la
protesta que provoca inseguretat jurídica i possibilita tota mena d'interpretacions que poden ser
lesives per a la llibertat d'expressió. 

c. Reclamem els poders públics que garanteixin els drets fonamentals com la llibertat d’expressió,
garantia per una societat justa i democràtica. 

2. En relació amb la defensa de la universitat pública, en un context de fortes retallades dels serveis
públics imposats pels governs de les Administracions competents ens enfrontem a un atac general
contra  l’educació  i  la  universitat  pública,  i  alhora  amb la  necessitat  de donar  resposta  a una
creixent vulnerabilitat en la situació social i econòmica dels estudiants. És per això que:

a. Defensem que la universitat pública és un instrument clau per la cohesió social i per una producció
de coneixement orientada al bé comú per assolir una societat més justa. 

b. Reiterem el nostre posicionament contra el decret d'augment de preus de la Generalitat el juny del
2012 i contra el decret 3+2 de 2015, sense haver tingut lloc cap debat acadèmic ni compromís
econòmic  d'augment  de  beques;  i  en  general,  ens  posicionem  contra  qualsevol  mesura  que
augmenti l’elitització universitària. 

3. En relació amb les formes d’exercir el dret a la legítima protesta i, en aquest cas concret, en el cas
de la protesta dins del marc educatiu, en general, i universitari, en particular:

a. Manifestem  que  és  injustificable  qualsevol  expressió  de  violència  emparada  en  les  legítimes
protestes i reivindicacions. 

b. Defensem que és del tot imprescindible treballar per a vertebrar alternatives a l'actual context de
polítiques  d’austeritat  per  tal  que  la  indignació  social  sigui  conduïda  cap  a  uns  objectiu
transformadors i de veritable canvi polític. 

c. Manifestar el suport a “Som 27 i més” i demanar el tancament del procés judicial obert.


