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Creació de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona

Un dels objectius de la Universitat de Barcelona és fer una Universitat responsable i sostenible. La
UB està fortament compromesa amb la societat i vol assumir la seva responsabilitat social
contribuint a la millora de les condicions de vida i del nivell de cohesió i inclusió social, tant de la
comunitat on es troba, com de la resta del món. La UB vol mantenir un diàleg permanent i una
forta interacció amb el seu entorn i vol millorar la societat a partir del coneixement.
Per fer visible aquest compromís, l’Estatut de la UB de 2003 proclama i garanteix «l’orientació de
la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets
humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible» (article 4.1).
Actualment la UB té una Comissió de Sostenibilitat (article 58.2 d’Estatuts UB) que té per funcions:
i) Vetllar perquè es respectin els criteris de sostenibilitat ecològica i de defensa del medi ambient;
ii) Elaborar un programa d’acció en l’àmbit ecològic; iii) Presentar al Claustre un informe anual
sobre el compliment de l’esmentat programa.
Aquesta Comissió va elaborar el primer Pla de Sostenibilitat de la UB, aprovat pel Claustre el 12
de juliol de 2012, que va permetre assolir i superar els objectius previstos a la primera declaració
de medi ambient de la UB de l’any 2000. Per això, la comissió delegada de claustre va aprovar
una nova política de sostenibilitat, de la qual es va informar i va ser acceptada pel Consell de
Govern el 13 de juliol de 2016.
En la seva constitució, la Comissió va tenir unes funcions lligades prioritàriament al medi ambient.
Atès que el concepte de sostenibilitat és molt més ampli i que inclou no només els aspectes de
sostenibilitat mediambiental, sinó també aspectes socioeconòmics, es fa necessari seguir
avançant en la tasca de millora contínua per assolir un equilibri entre els vessants ambiental,
econòmic i social.
En aquest sentit, la Comissió de Desenvolupament Sostenible també assumeix les competències
de la comissió de Responsabilitat Social. Aquesta comissió, delegada del Consell de Govern, va
ser creada l’any 2011 i ha estat vetllant per la difusió i adopció de la responsabilitat social a la
Universitat. Des de la seva creació, la Comissió de Responsabilitat, amb representants dels
diferents grups d’interès de la Universitat, s’ha encarregat de l’aprovació de la memòria anual de
responsabilitat social.
Concretament, creiem que parlar avui de sostenibilitat passa per demanar-nos què està fent la
Universitat de Barcelona per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) definits a l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides, cosa que cal
abordar mitjançant l’elaboració d’un Pla de Desenvolupament Sostenible que, a partir d’una
diagnosi, elabori propostes d’actuació futura.

Per tal de fer possible aquest objectiu, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a
proposta del vicerectorat d’Igualtat i Acció Social, ACORDA

Primer.- Crear la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona que
tindrà els següents:
Objectius: La Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona tindrà els
següents objectius i finalitats:
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a) Elaborar una mapa de les actuacions actuals relacionades amb la implementació dels
OSD.
b) Aprovar la memòria de RS que elabora anualment l’Oficina de Control Intern, Riscos i
Responsabilitat Social.
c) Redactar el objectius, les metes i els indicadors que dintre del ODS correspon a la
universitat desenvolupar (concreció dels objectius ODS a la UB).
d) Proposar un pla d’actuacions (Agenda 2030 de la UB) per al desenvolupament del
objectius ODS de la UB.
e) Fer el seguiment de l’acompliment del pla UB mitjançant els indicadors proposats.
f) Assistir a les reunions d’interès per intercanviar experiències i difondre el pla de la UB.
g) Engegar accions diverses per donar la màxima difusió al pla tant dintre de la comunitat UB
(reunions, jornades participatives) com a la societat (difusió, web, ...).
h) Crear aliances i treballar en xarxa amb altres actors implicats en els ODS.
i) Assolir els principis que la UB té establerts en l’Estatut i els compromisos definits a la
Política de sostenibilitat.
j) Integrar en tota l’activitat universitària i en tots els nivells jeràrquics els principis del
desenvolupament sostenible.
k) Incorporar el principi de transparència en relació amb la sostenibilitat, posant a disposició
de tothom la informació més rellevant sobre l’activitat de la UB relacionada amb els ODS.

Àmbits d’actuació: Per a la implementació de les seves finalitats, la Comissió actuarà en els
següents àmbits:
•

Docència i Aprenentatge

•

Recerca i Innovació

•

Govern i Gestió

•

Compromís social

Segon. La Comissió tindrà la següent:
Composició. La Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona estarà
integrada per:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

el/la Rector/a, o persona en qui delegui, que serà el/la President/a.
el/la delegat/da del rector per a la Sostenibilitat.
el/la vicerector/a competent en l’àmbit acadèmic o la persona que designi.
el/la vicerector/a competent en l’àmbit de recerca o la persona que designi.
el/la vicerector/a de Comunicació o persona que designi.
el/la director/a de la Fundació Solidaritat.
el/la director/a de la Unitat d’ Igualtat.
el/la responsable de la Unitat de Universitat Saludable.
el/la director/a de la Oficina del Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.
el/la director/a de la Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient.
el/la representant del Grup Aprenentatge-Servei.
el/la representant de la Universitat de la Experiència.
el/la Gerent/a o la persona que designi.
una persona en representació de l’alumnat.
una persona en representació del PAS.
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Cadascuna de les persones membres d’aquesta Comissió pot designar una persona que els
substitueixi per assistir a les reunions.
El President/a designarà una persona que farà de secretari/ària de la Comissió.
Seguiment. Anualment, la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de
Barcelona elaborarà un informe que serà presentat per a la seva aprovació al Consell de Govern i
que es publicarà al Portal de la transparència de la UB.
Funcionament. La Comissió elaborarà les seves pròpies normes d’organització i funcionament
intern, que seran aprovades per Consell de Govern.
La Comissió podrà crear subcomissions específiques per àmbits concrets d’actuació i que puguin
resultar necessàries per a assolir els objectius i finalitats de l’acord primer.
L’assistència a la Comissió té caràcter personal, és a dir, pot ser exercida tant pel titular com per la
persona que hagi designat i, en començar la sessió, s’estableix la llista d’assistents. De cada
sessió, el secretari n’aixeca l’acta corresponent, amb el vistiplau del president.
La Comissió pot decidir la incorporació, a la mateixa comissió o bé a les subcomissions, de
persones expertes en assumptes determinats que hi hagin de ser tractats. Aquestes persones
tenen veu però no vot, i la seva funció finalitza un cop s’ha decidit sobre l’assumpte en qüestió.

Tercer.
Assumir les competències de la Comissió de Responsabilitat Social i de la Comissió delegada de
Claustre definida a l’article 58.2 de l’Estatut de la UB.
En conseqüència, queda dissolta la Comissió de Responsabilitat Social, atès que la Comissió de
Desenvolupament Sostenible serà l’encarregada tant de vetllar perquè es respectin els criteris de
sostenibilitat en totes les activitats de la UB com de presentar al Claustre un informe anual sobre el
compliment del programa d’acció de la UB en aquest àmbit.
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