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Reglament i funcions del Comitè de Responsabilitat Social
(CRS) de la UAB
(Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2011 i modificat per acord del
14 de març del 2013)
1. Preàmbul
El Pla director per a 2010-2012 de la nostra universitat té com a objectiu, dins l’àmbit d’actuació de l’entorn,
facilitar la integració de la UAB al seu territori d’influència i a la societat en general, assumint els principis de la
responsabilitat social de l'organització (E1) i, concretament, consolidar i incrementar el compromís social
(E1.3).
D’altra banda, l’Estrategia Universidad 2015 promou una visió de la universitat sostenible, moderna,
internacional, de qualitat, articulada i integrada en el territori. Més concretament, en un dels seus documents
diu textualment:
Incorporar en su formación aspectos relativos a la ética y deontología profesional, valores,
conocimientos y competencias de responsabilidad social, y al desarrollo sostenible.
Los objetivos de la responsabilidad y el desarrollo sostenible de las universidades han de
intensificarse en sus entornos locales. Deben involucrarse en la promoción económica, social y
cultural de las comunidades, reforzando sus puntos fuertes y ofreciendo soluciones para minimizar
sus problemas. El compromiso con el ámbito local inmediato debe prolongarse, en una atención
igualmente responsable a los retos de un mundo crecientemente globalizado, coadyuvando con
diferentes iniciativas a las necesidades de contextos más distantes, en una activa cooperación al
desarrollo.
Es además prioritario llevar la responsabilidad social universitaria (RSU) a la gestión interna de la
Universidad. La organización universitaria debe incorporar estos objetivos, remodelando sus
sistemas internos de gestión y sus formas de funcionamiento. Tiene que asegurar una
administración transparente, eficaz y eficiente. (1)
La UAB també forma part, des de l’any 2010, de Forética, una associació sense ànim de lucre que aplega
empreses, institucions i professionals, amb l’objectiu de promoure la cultura de la gestió ètica i de la
responsabilitat social (RS).
En aquest sentit, i d’acord amb la norma SGE21 (Sistema de gestión ética y socialmente responsable de
Forética), per tal d’impulsar el procés d’implementació i de manteniment d’una política de responsabilitat social,
es justifica la creació d’un comitè específic en el si de la UAB, integrat per personal de diferents àmbits, que
ajudi a establir estratègies d’RS i fer-ne el seguiment.
(1)

Ministerio de Educación (2011). Estrategia Universidad 2015. Contribución de las Universidades al progreso
socioeconómico español.

Capítol I. Objecte del reglament i funcions del Comitè de Responsabilitat Social de la UAB
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és la regulació del funcionament del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Article 2. Naturalesa

_____________________________________________________

_____________________________________________________
El CRS de la UAB és un òrgan consultiu que exerceix les seves funcions d’ofici o a instàncies de la Comissió
d’Economia i d’Organització o del Consell de Govern de la UAB.
Article 3. Funcions
Les funcions del Comitè de Responsabilitat Social són les següents:
a) Preveure els recursos per garantir l’aplicació del model de responsabilitat social universitària (RSU).
b) Avaluar el model de relació i diàleg amb les parts interessades i, si escau, suggerir-hi modificacions.
c) Suggerir modificacions i fer propostes d’acord amb les línies estratègiques de la UAB en temes relatius a la
responsabilitat social i supervisar l’aplicació dels plans en matèria d’RSU inclosos en les línies estratègiques.
d) Identificar els riscos legals, socials, laborals i ambientals que puguin afectar la Universitat.
e) Elaborar un model de comunicació de les activitats d’RSU.
f) Aprovar l’estructura de la Memòria de sostenibilitat (MS), donar el vistiplau a la MS i al pla de comunicació i
elevar-los als òrgans competents perquè els aprovin.
Capítol II. Composició del CRS de la Universitat Autònoma de Barcelona
Article 4. Composició
1. El CRS de la UAB està integrat pels membres següents:
-

El vicerector de Relacions Institucionals i Territori, que actua com a president.
El secretari o secretària general.
El vicerector o vicerectora d’Economia i Organització.
El vicerector o vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
El vicegerent o la vicegerent de l’Àmbit d’Economia.
El director o directora de l’Observatori per a la Igualtat.
El síndic o la síndica de greuges.
Dos representants del Consell Social.
Un representant del personal acadèmic.
Un representant del personal d’administració i serveis.
Dos representants de l’alumnat.
El cap o la cap de l’Oficina de Medi Ambient, que actua com a secretari.

2. Els membres representants del personal acadèmic i el personal d’administració i serveis són escollits entre
els membres del Consell de Govern de la UAB. Els estudiants són escollits pel Consell de Govern a proposta del
Consell d’Estudiants. Els membres representants del Consell Social són elegits entre els membres d’aquest
òrgan.
3. La resta de membres ho són per raó del seu càrrec.
Article 5. La presidència
1. El CRS és presidit pel vicerector o vicerectora de Relacions Institucionals i Territori o la persona que delegui.
El cap o la cap de l’Oficina de Medi Ambient fa les funcions de secretari.
2. Les funcions del president o presidenta del CRS de la UAB són:
a) Vetllar pel funcionament correcte del model d’RSU.
b) Coordinar el CRS.
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c) Presentar al CRS la proposta d’accions d’RSU incloses en les línies estratègiques i el corresponent pla d’acció
temporitzat, així com també presentar el model de relació i diàleg amb les parts interessades.
d) Elevar als òrgans competents les propostes de qualsevol tipus sorgides del Comitè, perquè les aprovin.
Capítol III. Normes generals de funcionament del CRS de la UAB
Article 6. Funcionament
1. El CRS es reuneix com a mínim dues vegades l’any i, amb caràcter extraordinari, a petició del president o
presidenta o a iniciativa de la meitat dels membres.
2. El CRS actua sempre que ho requereixi l’acompliment de les seves funcions i quan ho sol·liciti la Comissió
d’Economia i Organització o el Consell de Govern.
3. Per a la constitució vàlida del CRS, la celebració de les sessions, les deliberacions i la presa d’acords, és
necessària la presència d’almenys la meitat dels membres i, en qualsevol cas, del president o presidenta i del
secretari o secretària. En cas de vacant o absència justificada del president o presidenta, les seves funcions
poden ser exercides, en qualitat de suplent, pel membre del CRS de més edat o antiguitat; i, en el cas de
vacant o absència justificada del secretari o secretària, les seves funcions són exercides, en qualitat de suplent,
per un altre membre del CRS pertanyent a la gerència de la Universitat.
4. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, llevat que hi siguin
presents tots els membres del CRS i es declari que l’assumpte és urgent amb el vot favorable de la majoria.
5. Quan el president o presidenta ho consideri adient pot demanar l’assessorament de persones expertes que
no pertanyin al CRS, les quals poden participar en les reunions del Comitè amb veu però sense vot.
6. Els acords del CRS són adoptats per majoria simple de vots; les votacions es fan a mà alçada i, en cas de
produir-se empat, el vot del president o presidenta és de qualitat.
Article 7. Actes
1. De cada sessió del CRS de la UAB, el secretari o secretària n’ha d’estendre una acta, en què han de constar
les persones assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i les hores d’inici i finalització de la reunió, els punts
principals de deliberació i els acords adoptats.
2. A l’acta pot figurar, si ho sol·liciten els membres del CRS, el vot contrari a l’acord adoptat, l’abstenció i els
motius que la justifiquen, i el sentit del vot favorable.
3 Les actes han de ser aprovades a la sessió següent.
Disposicions finals
Disposició final primera
El Comitè pot adoptar les mesures que cregui convenients per al desenvolupament de les funcions que preveu
el Reglament i per a la resolució de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació i l’aplicació
d’aquest reglament.
Disposició final segona
Aquest reglament té vigència mentre no se n’acordi la modificació i sigui ratificada pel Consell de Govern.
Disposició final tercera
Aquest reglament entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern de la UAB.
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