
 
 

Llegenda 

Cost  
No genera cost addicional (recursos humans 
propis, inclusió a plecs de concursos, etc). 

 <2.000 €  2.000-5.000 €  5.000-10.000 €  >10.000 €  Sense determinar 

Prioritat Alta 
 

Mitjana Baixa       
 

 

LE-7. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 12 accions 
 
Objectiu Acció Responsable Termini Cost Prioritat 
Definir i comunicar normes i criteris 
de sostenibilitat 

11. Preparar descripcions detallades i de fàcil comprensió, de normes 
i criteris de sostenibilitat 

OSSMA 2012 i
següents  

12. Distribuir normes i criteris de sostenibilitat als agents implicats de 
PDI i PAS, gestors 

Delegat del Rector; OSSMA 2012 i
següents  

13. Facilitar normes i criteris de sostenibilitat, conjuntament amb la 
normativa de seguretat, als alumnes en les diferents grups de pràcti-
ques i a les sessions informatives per estudiants 

OSSMA; SAE; VR Política Docent i 
Científica 

2012 i
següents 

 

Promoure la participació de la com-
unitat universitària en l’elaboració i 
implantació del pla de sostenibilitat  

21. Crear un lloc web del pla de sostenibilitat, que integri un espai 
d’opinió virtual permanent i un sistema d’informació per compartir 
bones practiques de sostenibilitat als centres 

OSSMA; Comunicacions 2012

 

22. Realitzar una jornada de presentació del pla i jornades informati-
ves anuals sobre l’estat de la implantació 

Delegat del Rector 2012 i
següents 

anual

 
23. Incorporar els temes de sostenibilitat en l’activitat dels òrgans de 
decisió dels centres (equips deganals, juntes de Facultat o altres) 

Delegat del Rector Progressiu
 

24. Crear concursos i premis de reconeixement i estímul a les accions 
de sostenibilitat 

Delegat del Rector; VR Estudiants; 
VR Professorat; VR Administració; 
OSSMA; Comunicacions 

2014 anual

 

25. Integrar enquestes i temes de sostenibilitat en l’espai virtual per a 
estudiants que preveu l’acció 8.1 de l’Eix formació del Pla Director 

OSSMA; SAE Per deter-
minar  

Integrar la sostenibilitat en 
l’estratègia de comunicació institu-
cional 

31. Incorporar missatges sobre sostenibilitat en els mitjans de comu-
nicació existents (pantalles i plafons dels centres, revistes, web, etc.) i 
a tots els nivells on sigui possible 

OSSMA; Comunicacions; Publicaci-
ons i Edicions; Administracions de 
Centre; SAE; Audiovisuals 

Progressiu

 

32. Incorporar informació bàsica de sostenibilitat al manual d’acollida del 
personal 

OSSMA; Recursos Humans 2011
 

33. Incorporar informació bàsica de sostenibilitat a la documentació i les 
jornades de benvinguda dels estudiants 

OSSMA; SAE; Gestió Acadèmica 2013
 

34. Establir acords amb organismes públics i entitats privades per 
divulgar l’activitat de recerca sobre sostenibilitat 

Delegat del Rector; Convenis; OS-
SMA 

Continuat 
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