Agència de Polítiques i Qualitat
REGLAMENT DE L’AGÈNCIA DE POLÍTIQUES I DE QUALITAT
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Preàmbul
L’Agència de Polítiques i de Qualitat (a partir d’ara, l’Agència) és una estructura interna
de la Universitat de Barcelona, creada pel Consell de Govern a l’empara de l’article 46
de l’Estatut de la UB com a instrument de gestió amb autonomia funcional i flexibilitat
organitzativa. L’Agència desenvolupa les funcions previstes en aquest reglament i
estableix els seus objectius d’acord amb les directrius dels òrgans de govern de la
Universitat
El temps transcorregut des de l’aprovació del darrer reglament de l’Agència, així com
l’experiència adquirida al llarg d’aquests anys, determinen la necessitat d’actualitzar
aquest reglament perquè s’ajusti a la realitat de les tasques i serveis que l’Agència
desenvolupa actualment.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i objecte
L’Agència és una estructura interna de la UB que dona suport als òrgans de govern,
centres, instituts, departaments, unitats administratives i altres ens pel que fa a:
• generació de polítiques públiques de l’àmbit academicodocent, de recerca i
d’organització;
• processos de planificació i avaluació per a la presa de decisions;
• preparació per a les acreditacions i certificacions a les quals està sotmesa la UB per
diferents organismes (nacionals i internacionals), i
• creació de mecanismes d’avaluació i de qualitat i creació de sistemes d’informació
en tots els àmbits d’actuació de la UB.
Article 2. Funcions
1. Les funcions generals de l’Agència són:
• Facilitar el desenvolupament de les polítiques de la UB i promoure la qualitat de
la Universitat en les activitats que li són pròpies, especialment en les àrees de
docència, recerca, transferència i innovació, i gestió.
• Donar suport a tots els agents que intervenen en qualsevol procés orientat a la
millora continuada de la institució.
• Afavorir la creació i la difusió de la cultura de la qualitat entre tots els membres de
la comunitat universitària.
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• Desenvolupar accions formatives relacionades amb la qualitat.
• Totes aquelles que li encomanin els òrgans competents.
2. Les unitats en què s’organitza internament l’Agència tenen assignades funcions
específiques d’acord amb el seu àmbit d’actuació.
Capítol II. Òrgans de govern
Article 3. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de l’Agència són:
•

El Consell de Direcció

•

El director o directora

Article 4. Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat que estableix les directrius generals
d’actuació de l’Agència.
2. El Consell està format pels membres següents:
• rector o rectora, o persona en qui delegui, que el presideix
• director o directora de l’Agència
• tres vicerectors designats pel rector o rectora
• gerent o gerenta
• representant del Consell Social, designat per qui presideixi el Consell Social
• representant de cadascun dels centres de la UB, designat pel deganat o direcció.
• director o directora de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)
• directors de les altres agències de la UB creades o que es creïn
• director o directora general del Grup UB i representant de les entitats del Grup UB
vinculades temàticament amb l’Agència, nomenats pel rector o rectora
• estudiant de grau o màster, designat pel Consell de l’Alumnat
• doctorand o doctoranda, designat per l’Escola de Doctorat
3. Són funcions del Consell de Direcció:
• Impulsar la generació de noves polítiques en els àmbits de l’Agència i coordinar les
interaccions de l’Agència amb altres ens de la UB.
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• Estudiar i aprovar les activitats que ha de dur a terme l’Agència.
• Establir criteris i directrius per gestionar la qualitat interna de la UB.
• Desenvolupar i coordinar les tasques d’avaluació que l’Agència hagi de dur a terme.
• Potenciar el foment de la cultura de la qualitat en la comunitat universitària.
4. El Consell de Direcció pot acordar la creació de comissions delegades o grups de
treball per tractar temes concrets, així com el disseny i seguiment de línies d’actuació
noves, i aprovar-ne les normes de funcionament.
5. El Consell de Direcció es reuneix, com a mínim, un cop a l’any.
6. El Consell de Direcció ha d’aprovar les seves normes de funcionament.
Supletivament, regeix la normativa de funcionament dels òrgans col·legiats de la UB.
7. El director o directora de l’Agència assumeix les funcions de secretaria.
8. El president o presidenta pot convidar qualsevol persona a les reunions de l’Agència
en funció dels assumptes que s’hagin de tractar.
Article 5. Director o directora
1. El director o directora el nomena el rector o rectora entre els membres del personal
acadèmic a temps complet i del personal d’administració i serveis de la Universitat.
2. Les seves funcions són:
• Representar l’Agència i actuar en nom seu.
• Dirigir i coordinar les activitats de l’Agència.
• Encarregar-se de les relacions amb el Rectorat, la Gerència, la direcció general
del Grup UB i el Consell Social.
• Relacionar-se amb les entitats del Grup UB implicades en les funcions de
l’Agència, i participant, quan escaigui, en els seus òrgans de govern.
• Encarregar-se de les relacions externes de l’Agència.
• Coordinar funcionalment les actuacions dels tècnics de qualitat dels centres.
• Qualsevol altra que li encomani el Consell de Direcció.
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Article 6. Unitats
1. L’Agència s’organitza en les unitats següents:
• Unitat de qualitat de l’àmbit academicodocent
• Unitat de qualitat de l’àmbit del servei d’organització i qualitat
• Unitat de qualitat de l’àmbit de la recerca
2. Les unitats tenen les funcions assignades a l’Agència en el seu respectiu àmbit.
Disposició addicional
Les entitats del Grup UB poden encarregar tasques a l’Agència mitjançant la fórmula
jurídica que sigui pertinent.
Disposició derogatòria
Aquest reglament deroga qualsevol normativa anterior que contravingui a les seves
disposicions.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor, un cop l’hagi aprovat el Consell de Govern, l’endemà
que es publiqui a la seu electrònica de la Universitat, i en tot cas s’ha de publicar al
Portal de Transparència de la UB.

