
   Fitxa del procés 
 

Nom Definir la política de responsabilitat social  

Codi E1_13 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Tota la comunitat universitària 

Tipologia ( X ) Estratègic     (  ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Director/a de Serveis i Projectes Universitaris 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Secretaria general 

Objectiu Establir les polítiques de responsabilitat social de TecnoCampus com a marc de 
referència dels programes de responsabilitat social 

Resultats del procés Programes estratègics inclosos en el Programa de Responsabilitat Social: Pla 
Igualtat, Pla de prevenció de riscos laborals, Pla integral per a la promoció de la 
salut. 
Protocols d’actuació: Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Protocol de prevenció de riscos laborals (Intranet del personal) 
Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament (Intranet del personal) 

 Pla integral per a la promoció de la salut. (Intranet del personal) 
Pla d’igualtat (Intranet del personal) 

Indicadors Nombre de projectes vinculats a responsabilitat social 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. E1. 
Qualitat del programa formatiu. Inclòs en el programa AUDIT. Directriu 1. Política i 
objectius de qualitat. 

Normativa  Estatuts de TecnoCampus 
Estatut de l’estudiant universitari 
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
Normativa de seguretat en el treball 

Aplicatius de gestió No 

Difusió  Intranet del personal (secció Recursos Humans) 

Observacions Els processos són transversals i afecten a tots els col·lectius i impliquen a diferents 
serveis interns i agents externs.   
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Altres unitats
Servei de Recursos 
Humans / Serveis de 

Base
SecretariaUACUServei de 

ComunicacióPatronat
Director/a de 

Serveis i Projectes 
Universitaris

Diferents Òrgans 

Pàg. 2

Millores 
proposades

Estatuts 
TecnoCampus

Normativa àmbit 
RS

Línies 
estratègiques 
TecnoCampus

A

Resolucions 
Patronat

Proposa objectius 
estratègics de 
responsabilitat 

social

Proposa objectius 
estratègics de 
responsabilitat 

social

Objectius i 
directrius

Objectius i 
directrius

Difon objectius i 
dona directrius per 

elaborar 
programes RS

Objectius i 
directrius

Implementa els 
objectius RS en 
els programes

Implementa els 
objectius RS en 

les activitats 

Implementa els 
objectius RS en 
els programes

Implementa els 
objectius RS en 
els programes

Inici

Objectius 

Implementa els 
objectius RS en 
els programes

Executa activitats  
d’acord eixos 

programes RS

Executar eixos 
programes 

inclussió/Igualtat

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat.  Director/a de Serveis i Projectes Universitaris

Gestionar el 
programa de 
voluntariat

Executar 
programes àmbit 

sostenibilitat

Planificar i executar 
l’acció preventiva i 

els plans 
d’autoprotecció

Prevenir els danys 
de salut i 

promocionar hàbits 
saludables
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Altres unitats

Servei de 
Recursos 

Humans / Serveis 
de Base

SecretariaUACUServei de 
ComunicacióPatronat

Director/a de 
Serveis i Projectes 

Universitaris
Diferents Òrgans 

Pàg. 1

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

A

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Decideix les 
millores a 
incorporar

Fi

Estat: (  ) En elaboració ( x) Validat.  Director/a de Serveis i Projectes Universitaris            (*) en l’àmbit de les seves competències

Decideix les 
millores a 

incorporar (*)

Organitzar i difondre 
campanyes de 

sensibilització en 
l'àmbit de RS
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