Com?
El Pla de Sostenibilitat es desenvolupa seguint el següent
full de ruta:


Disseny i aprovació de l’estructura del pla d’acció.
Partint d’una proposta de l’OSSMA i el Delegat del
Rector per a Sostenibilitat, la Comissió discuteix i aprova
els principis orientadors, els objectius generals i les
línies estratègiques que conformen l’estructura del Pla
de Sostenibilitat.



Elaboració d’una proposta inicial de pla d’acció.
L’OSSMA elabora una breu diagnosi, basada en els
indicadors de comportament ambiental disponibles, per
a cadascuna de les línies estratègiques que es preveu
integrar al pla. Aquesta diagnosi va acompanyada d’una fitxa on es presenta una versió zero
dels objectius específics de cada línia estratègica i les accions que permetran assolir‐los.



Aprovació per la Comissió de la primera versió del pla d’acció. Partint del document de base,
es desenvolupen diverses sessions monogràfiques de la Comissió de Sostenibilitat sobre cada
línia estratègica. S’obre una primera fase de debat on els membres de la Comissió presenten
esmenes, propostes i suggeriments, fins a consensuar i aprovar una proposta inicial de pla
d’acció. Un cop completat aquest procés les accions que es duran a terme en cada línia queden
ja ben definides, però podran ser objecte de modificació en la fase pública oberta a la
participació de tota la comunitat universitària.



Fase de participació pública – campanya de difusió. Un cop aprovat per la Comissió Delegada
de Claustre, el pla entra en una fase de participació pública per tal d’incorporar propostes i
suggeriments per part de la comunitat universitària. A tal efecte, es du a terme una campanya
de difusió del pla, informant a l’estructura organitzativa i a tots els col∙lectius de que la UB està
elaborant un pla de sostenibilitat, amb l’objectiu d’integrar aquest principi en tota l’activitat
universitària, i convidant a fer‐ne aportacions.
La campanya compta, a més dels canals de comunicació habituals (notícies informatives als
portals dels col∙lectius, comunicació per correu electrònic als responsables de departaments,
unitats i serveis, pòsters informatius, etc.), amb un espai a la web de la UB que detalla
informació sobre el pla i reunions de presentació en els diversos Campus de la UB.



Fase pública del pla d’acció – reunions de participació. Un dels eixos de participació és
l’organització de reunions de presentació del pla de sostenibilitat en els diversos Campus de la
UB, obrint així la possibilitat per tal que tothom que ho desitgi pugui fer aportacions o
esmenes a la proposta definitiva.



Integració d’esmenes de la comunitat universitària. El resultat de la fase pública és la
realització d’aportacions i esmenes per part del PDI, el PAS i l’alumnat a la proposta definitiva
del pla de sostenibilitat. La Comissió de Sostenibilitat debat aquestes aportacions, valorant si
s’ajusten als objectius del pla, i si són tècnica i econòmicament viables.



Aprovació per la Comissió de la versió final del pla d’acció. Un cop integrades les esmenes
rebudes a la fase pública de participació, la Comissió de Sostenibilitat aprova el document
definitiu del pla de sostenibilitat.



Presentació i aprovació del pla d’acció als òrgans de Govern. Per tal de refermar el
compromís institucional vers la sostenibilitat, i seguint el que preveu l’article 58.2 de l’Estatut
de la UB, el Pla de Sostenibilitat és presentat i, si escau, aprovat, pel Claustre universitari.



Control i seguiment del pla d’acció. Tot i que cadascuna de les accions del pla compta amb
una definició dels terminis d’execució, les fases de desenvolupament, els responsables de
l’execució, els recursos econòmics i humans necessaris per dur‐los a terme i els indicadors de
valoració del seu compliment, es farà un control i seguiment del pla mitjançant: l’elaboració i
publicació d’una memòria anual de resultats del pla, la presentació periòdica de resultats a la
Comissió de Sostenibilitat, i la presentació al Claustre Universitari de l’informe anual sobre el
compliment del pla, d’acord amb el que preveu l’article 58.2 de l’Estatut de la UB.
En funció dels resultats assolits en la implantació del pla, de noves regulacions que estableixi la
normativa en l’àmbit de la sostenibilitat, de les mancances que es puguin detectar en el
comportament ambiental de la institució, o de les noves oportunitats que ofereixi la innovació
i el desenvolupament tecnològic, la Comissió incorpora al Pla de Sostenibilitat les
modificacions necessàries per tal de mantenir un procés de millora contínua.
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