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Descripció unitats organitzatives de suport de l’organigrama

• Integra els àmbits d’imatge corporativa, comunicació i xarxes socials, 
màrqueting digital, actes institucionals.

• Participa en el comitè de direcció.

• Té com a objectiu desenvolupar el servei d’organització interna, 
reclutament de talent, gestió laboral, comunicació interna, formació 
interna i acollida, relacions laborals, avaluació del rendiment, prevenció 
de riscos i programa de beques de col·laboració.

• Participa en el comitè de direcció.

• Integra les àrees de gestió acadèmica, informació i orientació a l’estudiant, 
SQAI, atenció a la comunitat universitària, Biblioteca CRAI, Emprenedoria 
universitària i innovació i el servei de suport a la recerca i transferència. Té 
com a objectiu emprendre accions de caràcter transversal que permetin 
assolir els objectius del Pla Estratègic específics de l’àrea universitària.

• Es coordina amb el delegat acadèmic de la UPF.
• Participa en el comitè acadèmic i en el comitè de direcció.

• Assisteix als òrgans de govern i gestió de la institució, realitza assessorament jurídic, 
tramita expedients de contractació i convenis de col·laboració, coordina les polítiques 
de transparència, col·labora en el desenvolupament normatiu, realitza el seguiment 
del pla estratègic, oficina de suport a la recerca i registre subvencions, entre d’altres.

• Es relaciona amb els òrgans de govern (Patronat, Direcció i Presidència) i òrgans de 
gestió (Comissió Permanent) de la institució.

• Participa en el comitè acadèmic, el comitè operatiu i el comitè de direcció.

• Integra les línies de servei de planificació i control econòmic i financer, comptabilitat, 
inventari (patrimoni), ingressos i facturació, tresoreria, compres i impostos.

• Participa en el comitè operatiu i el comitè de direcció.

• Integra l’àmbit d’infraestructures (manteniment d’infraestructures i espais, obres, 
seguretat, inversions, manteniment de laboratoris i servei de material audiovisual 
SERMAT) i l’àmbit d’Informàtica i Telecomunicacions (xarxes i telecomunicacions, 
sistemes d’informació, manteniment i suport tècnic del programari corporatiu, 
desenvolupament d’aplicacions i suport informàtic a l’usuari).

• Participa en el comitè operatiu i el comitè de direcció.
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Mecanismes de coordinació

MECANISMES DE COORDINACIÓ

COMITÈ ACADÈMIC

• És l’òrgan de coordinació de totes les 
unitats organitzatives, tant de l’àmbit 
de suport com dels àmbits d’actuació. 

• Es reuneix amb periodicitat mensual.
• Composició:  

• Direcció General 
• Direcció de l’ESUPT
• Direcció de l’ESCSET
• Direcció de l’ESCST
• Direcció de serveis i projectes 

universitaris
• Direcció d’Empresa
• Comunicació
• Gestió de les persones
• Administració i Finances
• Serveis de base
• Secretaria General 

COMITÈ OPERATIUCOMITÈ DIRECCIÓCOMISSIÓ PERMANENT

• És l’òrgan de coordinació acadèmica 
de la institució.

• Es reuneix amb periodicitat 
setmanal.

• Composició:  
• Direcció General 
• Direcció de l’ESUPT
• Direcció de l’ESCSET
• Direcció de l’ESCST
• Delegat de la UPF
• Direcció de serveis i projectes 

universitaris
• Secretaria General 

• És l’òrgan de coordinació de projectes 
operatius principalment de l’àmbit 
d’actuació d’empresa.

• Es reuneix amb periodicitat mensual.
• Composició:  

• Direcció General 
• Direcció d’Empresa
• Administració i Finances
• Serveis de base
• Secretaria General 

• Vetlla pel seguiment de l’acció de 
govern de la Fundació, a partir del 
compliment del Pla Estratègic, 
l’execució del pressupost vigent i la 
coordinació del Pla d’Acció aprovat 
pel Patronat.

• Es reuneix amb periodicitat mensual.
• Composició:  

• Presidència de la Fundació
• Direcció General
• Fins a 3 membres addicionals, 

designats per la Presidència.


