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Cap. 0 – INTRODUCCIÓ 
 
0.1.- ÍNDEX 
 
 

Cap.  Criteri 
Equivalència 

ISO 9001 (00) 
Equival. 
EFQM 

00 05 Introducció - - 

01 02 Liderat 5 1 

02 03 Recursos 6 3-4-7-8 

03 01 Política i estratègia 5 2-9 

04 02 Estructura del sistema de qualitat 4 –8 5 

05 04 Gestió del màrqueting 7  

06 03 Gestió dels projectes 7  5 

07 03 Servei d’atenció al client 8 6-7 

 
0.2.- FITXA DE REVISIONS 
 

Núm. 
Revisió 

Data Descripció de la modificació 

 

01 01.02 Creació del MANUAL DE QUALITAT del GRUP DE RECERCA EN 
INFORMÀTICA BIOMÈDICA 

02 02.02 Canvis proposats en la visita d’assessorament de l’auditor de 
qualitat (07/02/02) 

03 03.02 Introducció de dos nous PNTs: 011 i 012 

04 04.05 Actualització del manual 

05 07.05 Actualització com a conseqüència de les recomanacions en la visita 
de diagnosi d’INGECAL – 04.05 

06 01.06 Introducció de modificacions als capítols 2 i 7 per a corregir els 
punts febles i les no conformitats detectades en la visita d’auditoria 
d’INGECAL. 

07 11.06 Actualització del manual. Introducció de dos nous PNTs: 015 i 016 

08 03.08 Actualització del manual 

09 05.08 Actualització com a conseqüència de les recomanacions en la visita 
de auditoria d’INGECAL – 04.08 

10 04.10 Actualització del manual: canvi de denominació del Programa, logos 
nous, baixa laboratori de sistemes complexos i altres canvis menors.  
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0.3.- DECLARACIÓ DE LA DIRECCIÓ 
 
El present Manual de Qualitat és un document autoritzat per la direcció del 
PROGRAMA DE RECERCA DE INFORMÀTICA BIOMÈDICA (IMIM/UPF) 
(en endavant GRIB), que formalitza la política relativa a la gestió de la 
Qualitat, definint les normes i els procediments operatius, i el sistema de 
responsabilitats existent per a l’obtenció de la màxima satisfacció dels Clients. 
 
Aquest Manual es pot trobar a l’Intranet del programa  sota l’apartat “Quality” 
accessible per tots el membres del programa i s'utilitza, també, com a 
presentació del Sistema de Qualitat del GRIB a empreses i institucions externes. 
 
 
0.4.- CAMP D'APLICACIÓ DEL MANUAL DE QUALITAT 
 
La utilització d'aquest Manual de Qualitat és aplicable a totes les activitats 
realitzades al GRIB. 
 
 
 
0.5.- REDACCIÓ, REVISIÓ I APROVACIÓ DEL MANUAL DE 
QUALITAT 
 
 

 Redacció Revisió i aprovació 

Nom: María Jesús Donlo  Ferran Sanz Carreras 

Càrrec: Responsable de Qualitat Director 

Data: Abril 2010 Abril 2010 

Signatura: 
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0.6.- GESTIÓ DEL MANUAL DE QUALITAT 
 
 
0.6.1.- RESPONSABILITATS 
 

El Director del GRIB és el responsable de la revisió i de l’aprovació del 
Manual de Qualitat. El manteniment, gestió, control i difusió d'aquest 
Manual est a càrrec de la Responsable de Qualitat. 

 
0.6.2.- DISTRIBUCIÓ DEL MANUAL DE QUALITAT 
 

La Responsable de Qualitat és responsable del seguiment del Manual de 
Qualitat, i també de les seves modificacions. No es distribueixen còpies 
físiques del Manual de Qualitat, sinó que es troben disponibles en format 
electrònic a la intranet del centre, de la mateixa manera que els 
procediments (PNTs) vigents i el Pla d’acollida.  

 
 
0.6.3.- MODIFICACIÓ DEL MANUAL DE QUALITAT 
 
 El sistema de codificació de les revisions del Manual de Qualitat és el 

següent: es modifiquen només els capítols afectats i s’avança el seu 
codi numèric (01, 02, ...). Aquest tipus de modificacions implica sempre 
el canvi de la portada del Manual de Qualitat i del capítol 00, a més dels 
capítols modificats. La revisió actualitzada de cadascun dels capítols 
apareix en la taula de l’índex. 

 
 
0.7.- TERMINOLOGIA, DEFINICIONS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
Aquest Manual de Qualitat segueix el model per a l’assegurament de la qualitat 
del procés d’acreditació de TECNIO que és la marca creada per ACC1Ó que 
aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència 
tecnològica de Catalunya. 
 
A l’índex s’especifiquen les equivalències amb el Sistema d’Assegurament de la 
Qualitat de la norma UNE-EN-ISO 9001 i el Model Europeu de Qualitat Total - 
E.F.Q.M. 
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0.8.- PRESENTACIÓ DEL GRIB 

 
 
IMP- 002. LLISTA DEL PERSONAL DEL GRIB.  
 
MISIÓ del GRIB: 
Les TICs i els mètodes computacionals són avui dia imprescindibles  per 
gestionar i explotar les immenses quantitats de dades que es generen en la 
recerca biomèdica (experimental, clínica, epidemiològica). 
En aquest marc definim la següent missió del GRIB:  
Desenvolupar eines i models computacionals complexes per tal de millorar la 
comprensió i la predicció de fenòmens biològics, posant especial èmfasi en 
aquells que estan relacionats amb les malalties humanes, la seva prevenció i 
tractament. 
 

Nom: GRIB: Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (IMIM/ UPF) 
 

 

Dependència institucional: Institut de Recerca Hospital del Mar (IMIM) i Universitat Pompeu Fabra 
(l’IMIM és un centre de l’IMAS i institut universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra).  

Adreça:  Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). 

                Dr. Aiguader nº 88, 4ª planta, 08003 - Barcelona 

Telèfon: 933.160.540 Fax: 933.160.550 

E-mail: grib@imim.es 

Pàgina web: www.grib.imim.es i www.grib.upf.edu  

Nom i cognoms del responsable del grup: Ferran Sanz i Carreras 

Càrrec: Director del GRIB / Catedràtic del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de 
la UPF. 

Adreça Internet (de l’/la investigador/a principal): fsanz@imim.es 
Nom i cognoms de la responsable de Qualitat del grup: Chus Donlo Fernández 
(mdonlo@imim.es ) 
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OBJECTIUS DEL GRIB 
El GRIB porta a terme recerca i desenvolupament sobre l'ús de les noves 
tecnologies de la informació en les ciències de la salut i de la vida, abastant el 
disseny de software, el seu desenvolupament i avaluació, així com la 
col·laboració amb altres professionals biomèdics per a la aplicació de 
l'esmentat software en problemes d'interès científic i social. 
 
AREES D’EXPERTESA TECNOLÒGICA 

1. Anàlisi computacional de seqüències i informació genòmiques 
2. Predicció computacional de l’estructura 3D de proteïnes i de les seves 

interaccions 
3. Modelat matemàtic de sistemes biològics complexos 
4. Extracció automàtica i explotació integrada del coneixement biomèdic 
5. Predicció computacional de les propietats biològiques dels fàrmacs  

 

LABORATORIS DEL GRIB 
• Genòmica computacional 

• Bioinformàtica Estructural 

• Bioquímica i biofísica computacional 

• Quimiogenòmica 

• Disseny de fàrmacs assistits per ordinador 

• Informàtica Biomèdica Integrada 
 
ACTIVITATS BÀSIQUES DEL GRUP / CATÀLEG DE PRODUCTES 
 
L'activitat del GRIB s'adreça a cobrir necessitats dels sectors sanitari i 
biotecnològic (àmbit biomèdic, sector farmacèutic, empreses de biotecnologia, 
etc.). D'altra banda, el GRIB actua com a proveïdor científic - tecnològic per a 
indústries del coneixement (empreses de programari, proveïdors d'Internet, 
editorials, etc.) interessades en desenvolupar productes o serveis en el sector 
biomèdic. En particular: 
 

- Desenvolupament de software per a la predicció de gens i l’anotació en 
seqüències genòmiques. 

- Determinació computacional de potencials dianes farmacològiques. 
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- Predicció de l’estructura de proteïnes a través de mètodes 
computacionals. 

- Simulació de processos bioquímics i biofísics a escala molecular. 
- Modelatge i anàlisi de xarxes d’interacció entre biomolècules (Systems 

Biology). 
- Desenvolupament i avaluació d’eines quimiomètriques. 
- Disseny de fàrmacs basat en estructura. 
- Disseny de biblioteques moleculars i cribatge virtual en el descobriment 

de fàrmacs. 
- Desenvolupament i validació d’aplicacions informàtiques per a la gestió 

de dades bioinformàtiques. 
- Ensenyament assistit per ordinador en l’àmbit de les ciències de la 

salut i de la vida. 
 

Cap. 1 – LIDERAT 
 
1.1.- OBJECTE 
 
Definir la política i el compromís que en matèria de qualitat ha implantat el GRIB i 
garantir que són entesos, aplicats i mantinguts a tots els nivells.  
 
 
1.2.- CAMP D’APLICACIÓ 
 
Tots els nivells de l’organització del GRIB. 
 
 
1.3.- CONTINGUT 
 
La Responsabilitat del Director del GRIB està determinada per l’aplicació dels 
elements següents: 
 
 
1.3.1.- LIDERAT 
 
El Director del GRIB lidera i assumeix personalment totes les actuacions 
adreçades a donar suport i impulsar una cultura de Qualitat Total. Per assolir 
aquesta filosofia el Director promou: 
 

• la definició i comunicació d’una estratègia per al grup. 
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• la participació activa de totes les persones, 
• el desenvolupament de valors i expectatives clares per al grup, 
• la formació continuada (interna i externa), 
• la participació activa i el treball en equip, 
• el seguiment dels projectes, 
• el reconeixement dels èxits individuals i col·lectius, 
• l’establiment de canals de comunicació efectius amb els Clients, 

 
A més a més, el Director és l’interlocutor final davant el Client i el màxim 
responsable de determinar les oportunitats del mercat i activar totes les activitats 
relacionades amb la promoció del grup. 
 
El Director dirigeix l’aplicació de les línies estratègiques del grup i en lidera la 
seva evolució. Negocia els recursos, tant humans com tècnics, que es 
considerin necessaris per aconseguir la seva execució. 
 
1.3.2.- POLÍTICA DE QUALITAT 
 
La Direcció informa a tots els membres del GRIB, de la filosofia en matèria de 
QUALITAT, mitjançant l’elaboració i difusió d’aquesta POLÍTICA DE QUALITAT. 
 
Totes les activitats del GRIB es defineixen de manera que es garanteix la 
màxima Qualitat dels projectes oferts als nostres Clients, mitjançant una 
estratègia que combina els recursos humans amb els mitjans tècnics dels que 
disposem per a l’obtenció de: 
 

• El foment de la innovació científico-tecnològica. 

• La màxima satisfacció dels Clients. 

• La motivació del personal. 

• La promoció d’activitats de millora continuada. 

• La presència a publicacions científiques. 

• La difusió dels coneixements per altres mitjans, especialment 
mitjançant activitats docents. 

• L’optimització de les activitats comercials i de màrqueting.  

• L’optimització dels recursos disponibles. 

• La confidencialitat dels projectes. 
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Esperem que l’aplicació d’aquests conceptes ens permeti la consolidació del 
GRIB per afrontar el futur amb garanties d’èxit col·lectiu i individual. 

 
Ferran Sanz 
 
Director del GRIB 
 
 
 
Barcelona, abril de 2010 
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1.3.3.- OBJECTIUS DE QUALITAT 
 
El Comitè de Qualitat del GRIB aprova i difon anualment els objectius de qualitat. 
Hi estan inclosos tant els directament relacionats amb el Sistema de Qualitat com 
els referits a la gestió dels diferents laboratoris i oficines, adreçats a l’obtenció de 
la satisfacció dels nostres Clients. 
 
El procés per a l’elaboració dels objectius de qualitat del GRIB i el sistema de 
revisió establert per comprovar el compliment dels mateixos és el següent: 
 
 
• ELABORACIÓ D’OBJECTIUS 
 
L’elaboració dels objectius de qualitat es realitza amb una periodicitat anual. A 
l’hora de fixar els objectius cal tenir en compte que aquests siguin assolibles pel 
que fa a la quantitat i a la intensitat de l’esforç requerit. 
 
Els objectius cal que s’elaborin indicant de forma clara: 
 

− La definició de l’objectiu. 
− La quantificació de l’objectiu. 
− La persona o equip responsable d’assolir-lo. 
− El termini previst. 

 
Els objectius són aprovats pel Comitè de Direcció del GRIB abans de l’inici de 
l’any i es recullen a l’imprès OBJECTIUS DE QUALITAT (IMP-003). 
 
 
• REVISIÓ D’OBJECTIUS 
 
Per realitzar un control del grau d’implantació dels diferents objectius se’n 
realitzen revisions a les reunions del Comitè de Direcció. 
 
Els OBJECTIUS DE QUALITAT anuals són transmesos a tots els membres del 
programa a través de les actes de les reunions dels comitès de direcció i qualitat 
enviades a cadascú dels IPs i que aquests difondre’n als membres dels seus 
grups en les seves reunions periòdiques. La POLÍTICA DE QUALITAT es 
transmesa a tots els membres del programa a traves de d’Intranet.  
 
PNT-001 REVISIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT 
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Cap. 2 – RECURSOS 
 
2.1.- OBJECTE 
 
Definir les responsabilitats per a la gestió dels recursos disponibles al GRIB. 
 
 
 
2.2.- CAMP D’APLICACIÓ 
 
Totes les activitats desenvolupades al GRIB. 
 
 
 
2.3.- CONTINGUT 
 
 
El GRIB disposa tant del personal com dels mitjans necessaris per garantir la 
realització de les diferents activitats. En aquest Manual es descriuen en els 
diferents capítols els procediments operatius per garantir la realització dels 
diferents projectes i la qualitat dels mateixos. 
 
 
2.3.1.- ESTRUCTURA I GESTIÓ DEL PERSONAL 
 
En aquest apartat es defineixen les responsabilitats i les relacions entre el 
personal del GRIB. 
 
IMP-006 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GRIB 
 
Les principals funcions de cadascun d’aquests òrgans són: 
 
• DIRECTOR 
 
És el màxim responsable de la gestió del GRIB. Depèn del Director de l’IMIM i del 
Cap del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, davant 
dels quals reporta la informació sobre la situació del grup, tant des del punt de 
vista científic - tècnic com econòmic i social, i la memòria explicativa de la gestió 
realitzada al GRIB. 
 
Les seves principals funcions són: 
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• Aplica l’estratègia del grup. 
• Determina l’estructura del grup. 
• Defineix les responsabilitats i autoritats. 
• Coordina les activitats docents del grup. 
• Aplica la política de personal. 
• Aplica les polítiques de promoció. 
• Aprova la documentació del Sistema de Qualitat. 
• Gestiona els recursos del grup. 

 
Té responsabilitat sobre els grups de recerca i oficines que depenen directament 
d’ell: Grups de Recerca, Oficina de Gestió, Secretaria i serveis informàtics. 
 
És el responsable màxim de la qualitat dels projectes i serveis realitzats al GRIB, 
delegant les funcions de gestió de la qualitat en el Responsable de Qualitat. 
 

• COMITÈ DE DIRECCIÓ I QUALITAT (o CONSELL DE PROGRAMA 
SEGONS LA TERMINOLOGIA UPF) 

 
És l’òrgan bàsic de definició de l’estratègia del grup. Està composat pel Director 
del GRIB (que presideix el Comitè),  els responsables dels laboratoris, els 
investigadors sènior, la responsable de l’Oficina de Gestió i el responsable dels 
serveis informàtics, aquests dos últims amb veu i sense vot en aquests 
assumptes científics. o docents. 
 
Les seves funcions són: 

• Definir l’estratègia del programa. 
• Definir la política relativa als recursos del programa. 
• Acordar les polítiques de promoció. 
• Seguiment del procés d’implantació del Sistema de 

Qualitat. 
• Revisió dels Objectius de Qualitat. 
• Discussió i aprovació de noves mesures de Qualitat . 
• Seguiment dels resultats del grup en qüestions de Qualitat. 
• Implantació de plans de millora. 
• Seguiment de les no conformitats internes i de les 

reclamacions de Client. 
 

• OFICINA DE GESTIÓ I SERVEIS INFORMATICS 
 
Les seves funcions són:  

• Suport administratiu per sol·licituds, gestió y justificació de projectes 
d’investigació 
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• Organització de reunions de projectes, conferencies i esdeveniments. 
• Manteniment de l’arxiu del grup  
• Suport administratiu per a la selecció, contractació i acollida del personal 

nou 
• Tramitació de viatges, inscripcions a congressos i liquidacions de 

despeses 
• Control de incidències i estadístiques de personal, estadístiques de 

projectes i publicacions del grup. 
• Manteniment i actualització de la pagina web (noticies, projectes, 

publicacions, seminaris, personal) 
• Atenció telefònica, correu, missatgeria 
• Reserves de viatges i liquidació de despeses 
• Tramitació de comandes 
• Gestió dels recursos ofimàtiques del grup, assistència tècnica als 

usuaris i control de la seguretat informàtica 
• Inventari de la maquinària i programari disponible. 

 
• CAP DE LABORATORI 
 
Les seves funcions bàsiques són: 

• Dirigir les activitats científic - tècniques del grup de 
recerca. 

• Gestió quotidiana del personal i dels recursos del grup de 
recerca. 

• Decisió i gestió sobre el plans de formació del personal 
del grup de recerca. 

• Gestió de les tasques docents específiques del grup de 
recerca. 

 
• RESPONSABLE CIENTÍFIC DE PROJECTE 
 
El responsable de projectes ha de ser un investigador sènior (amb grau de 
doctor). Les seves funcions principals són: 

• Planificació i seguiment dels projectes assignats. 
• Documentació i disseminació de les diferents activitats. 
• Coordinació de l’equip tècnic del projecte. 

 
• INVESTIGADORS SENIOR 
 
Les seves principals funcions són: 
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• Realització i documentació de les activitats científiques 
definides i assignades pel cap de grup. 

• Participació en activitats de millora. 
 
• INVESTIGADORS EN FORMACIÓ 
 
Les seves principals funcions són: 
 

• Realització i documentació de les activitats definides en el 
marc del seu programa de formació. 

• Participació en activitats de millora. 
 

• TÈCNICS  
 
Les seves principals funcions són: 
 

• Realització i documentació de les activitats definides. 
• Participació en activitats de millora. 

 
• RESPONSABLE DE GESTIÓ  

 
El Responsable de Gestió s’encarrega dels aspectes de gestió general del GRIB i 
dels projectes en que el grup participa. 
 
Les seves principals funcions són: 
 

• Assessorament sobre els aspectes legals i econòmics 
relacionats amb la gestió de projectes. 

• Management de projectes. 
• Documentar les diferents activitats realitzades.  
• Coordinació d’equips tècnics a càrrec del projecte. 
• Control dels recursos econòmics del grup 
• Responsable de Qualitat del grup. 
• Responsable de Promoció del grup 
• Supervisió dels Serveis Administratius del grup. 

 
• RESPONSABLE DE PROMOCIÓ 

 
Les principals funcions del Responsable Promoció són: 

 
• Donar a conèixer el GRIB, la seva missió, línies 

d’investigació i les seves consecucions. 
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• Promoció externa del grup: pagina web del grup, IMIM, 
UPF, ACCIÓ, etc..., articles en premsa, participació en 
esdeveniments. 

• Obtenir finançament per a desenvolupar línies 
d’investigació. 

• Explotar el software i serveis del GRIB. Promoure 
l’adaptació dels serveis del GRIB a les necessitats del 
mercat i impulsar i coordinar la política comercial. 

• Obtenir informació sobre el mercat i definir les noves 
tendències.  

• Assessorar els Clients. 
 
 
 
• RESPONSABLE DE QUALITAT 
 
El Responsable de Qualitat depèn directament del Director del GRIB i és el 
responsable de la implantació dels elements que es descriuen en aquest Manual i 
que formen part del Sistema de Qualitat. Les seves principals funcions són: 

• Definir i documentar el Sistema de Qualitat. 
• Avaluar la satisfacció dels Clients. 
• Analitzar les no conformitats internes. 
• Analitzar les reclamacions de Client. 

 
2.3.2.- FORMACIÓ 
 
La formació continuada és la base per mantenir la qualificació del personal del 
GRIB. A efectes de formació cal fer la distinció entre personal científic i personal 
de gestió i serveis. 
 
Per al personal científic - tècnic, els Caps de laboratori valoren les oportunitats 
de formació dels membres del seu laboratori. La formació estarà relacionada amb 
la missió a desenvolupar per cada membre del GRIB i es farà tot el possible per 
tal que, un cop adquirits els coneixements, aquests es difonguin internament. 
 
El GRIB compta amb un programa de seminaris científics de formació que es 
celebren amb una freqüència mínima mensual. Cada laboratori compta amb un 
responsable de seminaris que s’encarrega de difondre els seminaris a traves del 
correu electrònic i de la pagina web del GRIB. 
 
El personal científic es responsabilitza de l’actualització del  seu CV amb les 
activitats de formació realitzades. El responsable de Qualitat realitza un control 
periòdic per assegurar-se de que els CV´s siguin actualitzats  
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Per al personal de Gestió la responsable de Gestió fa un seguiment periòdic 
dels cursos de formació disponibles (interns, AGAUR, CIDEM, UPF, etc...) 
adients a les necessitats formatives  del personal recomanant quan es 
necessari l’assistència a algú d’ells. Es mantén un registre dels cursos de 
formació als que cadascú ha assistit al llarg del any. (REG 018) 
 
El PLA D’ACOLLIDA s’aplica quan es produeix una nova incorporació a la 
plantilla de grup, amb l’objectiu de facilitar la seva adaptació i comprensió per 
part del nou empleat de les normatives i filosofia del GRIB. És realitzat pel 
Responsable superior directe (RS) / i la secretaria (S) del GRIB i consisteix en 
l’explicació dels següents conceptes: 
 

• Missió, objectius i estratègia del GRIB (RS). 
• Organigrama del grup (funcional i nominal). Dependència 

de l’IMIM/UPF (RS). 
• Relacions amb altres departaments / grups de l’IMIM/UPF 

(RRHH, Administració, Serveis, etc.) (RS/S). 
• Explicació del sistema de qualitat: manual i procediments 

disponible a Intranet (S). 
• Visita a les instal·lacions i presentació dels membres del 

grup i persones de contacte (RS). 
• Comunicació via e mail a tot el personal del grup de la nova 

incorporació (nom, laboratori i foto) (S) 
• Explicació de les funcions bàsiques del lloc de treball (RS). 

 
PNT- 002 FORMACIÓ. 
 
PNT- 003 SATISFACCIÓ DEL PERSONAL. 
 
PNT- 011 NOU PERSONAL. 
 
PNT- 012 COMIAT DEL GRIB. 
 
 
2.3.3.- INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENT I ALTRES RECURSOS 
 
Totes les instal·lacions del GRIB disposen dels mitjans necessaris per garantir la 
confidencialitat dels projectes realitzats, ja sigui en els despatxos de treball, o en 
els arxius de documentació. 
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A les sales de reunions es garanteix la confidencialitat, alhora de rebre els clients 
i mantenir reunions de treball. 
 
• Accessibilitat: La ubicació del grup està convenientment senyalitzada i té fàcil 

accés. 
 
• Horaris d’atenció: El GRIB disposa del personal necessari per atendre les 

consultes dels clients en els horaris establerts (de 9 a 18h), disposant de 
línies de comunicació adequades amb personal entrenat en el llenguatge 
industrial. 

 
• Equipament: El GRIB disposa dels equips tècnics necessaris, del pressupost 

adient per garantir el seu manteniment, i del personal qualificat per operar 
els equips esmentats. El material inventariable del GRIB (equips informàtics, 
mobiliari, etc.) es troba degudament inventariat per les institucions a les 
quals pertany el centre (Universitat Pompeu Fabra i IMIM). 

 
• Capacitat financera: El GRIB disposa del circulant necessari per poder portar 

a terme els projectes i les inversions necessàries en equips, instal·lacions i 
en la contractació de personal.  

 
• Sistemes d’informació: El GRIB té accés a biblioteques específiques i 

generals per tal de disposar de la documentació operacional i tècnica 
necessària per a la realització dels projectes. Es mantenen les bases de 
dades pertinents de clients i de projectes. 

 
 
Cap. 3 – POLÍTICA I ESTRATÈGIA 
 
3.1.- OBJECTE 
 
Definir la política i estratègia del GRIB. 
 
 
3.2.- CAMP D’APLICACIÓ 
 
Tots els nivells de l’organització del GRIB. 
 
 
3.3.- CONTINGUT 
 
 
3.3.1.- ESTRATÈGIA 
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La sistemàtica del programa en quant a la seva estratègia amb una planificació 
de 3 a 5 anys, tant en inversions, personal, R + D, etc. consisteix en: 
 

• Planificació i definició de l’estratègia 

• Transformació en plans i accions 

• Comunicació i implicació de tot el personal en la seva consecució 

• Avaluació, actualització i millora de l’estratègia 
 
 
3.3.2.- CAPACITATS INTERNES 
 
El GRIB analitza l’evolució de les necessitats dels clients (actuals i potencials) i 
estudia les activitats de grups científics que realitzen activitats similars. El GRIB 
disposa de documents amb la informació següent: 
 

• Treballs realitzats (clients, projectes,...) 

• Patents gestionades 

• Publicacions científiques 
 
 
 
3.3.3.- CARTERA DE SERVEIS 
 
El GRIB edita un fulletó informatiu amb: 
 

• la descripció dels seus objectius 

• els productes/serveis a proporcionar 

• els sectors als quals s’adreça 

• les principals característiques operatives 

• les referències de clients 
 
Aquesta informació es troba també a la pàgina WEB del grup. 
 
El GRIB col·labora amb centres científics similars, i manté una presencia 
continuada a publicacions científiques del sector. 
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El grup informa puntualment als client sobre possibles avantatges per a les 
empreses que contracten projectes d’innovació tecnològica i col·labora en la 
sol·licitud de subvencions que puguin ajudar al finançament dels projectes.  
 
El grup té experiència i capacitat per involucrar empreses i altres centres en 
programes d’R+D de la Unió Europea, així com d’ajudar al client a estructurar i 
definir el projecte d’innovació tecnològica. 
 
 
3.3.4.-CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT 
 
Cada membre del GRIB ha signat un compromís de confidencialitat, on es 
compromet a no divulgar informació confidencial i propietat del grup. 
 
IMP- 008 COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT 
 
A més, determinats projectes poden requerir condicions de confidencialitat i 
propietat  específiques contemplades en el contracte amb els clients. 
 
 
Cap. 4 – SISTEMA DE QUALITAT 
 
4.1.- OBJECTE 

 
Descriure la documentació existent al GRIB per mantenir el Sistema de Qualitat 
que garanteixi la conformitat dels serveis realitzats amb els requisits especificats. 
 
 
4.2.- CAMP D’APLICACIÓ 
 
Tota la documentació que intervé al Sistema de Qualitat del GRIB. 
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4.3.- CONTINGUT 
 
El Sistema de la Qualitat s’especifica en el següent sistema de documents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El MANUAL DE QUALITAT és un document que formalitza la política 
del grup relativa a la gestió de la Qualitat, definint el sistema de 
assignació de responsabilitats i les normes internes. 

 
• Els PROCEDIMENTS INTERNS / PNT’s són documents operatius que 

desenvolupen els processos entre relacionats amb la Qualitat. 
 

• Els IMPRESOS són els models de document dissenyats per al control 
de resultats de les activitats de cadascun dels processos realitzats. 

 
• Els REGISTRES contenen els resultats de les activitats que afecten a 

les especificacions dels processos realitzats. 
 
 
PNT-004 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE PROCEDIMENTS I 
IMPRESOS. 
 
PNT-005 CONTROL DELS REGISTRES. 
 
PNT-010 NORMES DE SEGURETAT INFORMÀTICA. 

PROCEDIMENTS INTERNS  /   PNT’s  

MANUAL DE 
QUALITAT 

REGISTRES 

IMPRESOS 
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4.3.1.- GESTIÓ DE LA QUALITAT DELS PROJECTES 
 
La Gestió de la Qualitat dels Projectes té com a objectiu definir, seguir i 
documentar el compliment dels requisits relatius a la Qualitat en els projectes 
realitzats pel GRIB. 
 
Les activitats desenvolupades al GRIB, en referència a Gestió de la Qualitat dels 
Projectes són: 
 

• L’existència i manteniment d’un Pla de Qualitat per a cada projecte. 
• Identificació i utilització de mitjans de control adients. 

 
Al Capítol 6.- Gestió de Projectes s’expliquen les activitats de control 
realitzades. 
 
 
4.3.2.- AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DELS CLIENTS 
 
L’avaluació de la Satisfacció del Client és un dels aspectes fonamentals del 
Sistema de Qualitat del GRIB:  
 

• En el cas de projectes realitzats en col·laboració amb 
empreses/institucions privades, per conèixer l’evolució de la satisfacció del 
client, s’enviarà un qüestionari després del lliurament al client de l’informe 
final del projecte. 

 
• En el cas d'institucions públiques, si no hi ha un interlocutor identificat, o 

disposat a complimentar aquestes enquestes, valorarem l'èxit del 
projecte recollint altres tipus d'indicadors: articles publicats, resultats de 
les reviews, etc... 

 
El Qüestionari de Satisfacció de Clients es composa dels conceptes següents: 
 

a) Resultats del projecte. 
b) Qualitat del projecte. 
c) Informació i comunicació sobre l’evolució del projecte. 
d) Qualitat del servei (terminis de lliurament,  etc.) 
e) Relació amb el nostre personal.  
f) Atenció telefònica. 
g) Propers passos del projecte. 
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S’ofereixen diverses possibilitats de resposta. 
 
PNT-006 SATISFACCIÓ DELS CLIENTS. 
 
IMP- 009 QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DE CLIENTS 
 
 
4.3.3.- TRACTAMENT DE LES NO CONFORMITATS 
 
L’acció correctora és l’eina per analitzar les no conformitats o desviacions que 
apareixen a les polítiques de Qualitat del GRIB. El seu origen pot ser degut a: 
 

• Reclamacions de Clients. 
• Incidències i no conformitats internes detectades durant els processos 
o controls realitzats. 

 
Quan una reclamació de Client ha originat una acció correctora, es garanteix per 
escrit al Client una resposta satisfactòria, informant de l’acció correctora iniciada. 
 
L’acció preventiva es realitza per analitzar les causes potencials de no 
conformitats. El seu origen pot estar determinat per: 
 

• Informacions de Clients. 
• Els registres de la Qualitat. 
• Auditories del Sistema de Qualitat. 

 
El procés per a l’execució d’accions correctores o preventives s’inicia quan apareix 
una no conformitat (correctora) o es detecta la possibilitat potencial d’alguna 
desviació (preventiva). La no conformitat es registra en primera instància al 
REGISTRE D’INCIDÈNCIES (IMP-010). 
 
En ambdós casos es realitza l’INFORME D’ACCIÓ DE MILLORA (IMP-011) on 
es realitzarà tot el seu seguiment. 

 

• Número: codificació de l’acció correctora/ preventiva. 

• Tipus d’acció: Classificació del tipus d’acció a realitzar (correctora o 
preventiva). 

• Origen: definició de la causa que ha motivat l’acció (no conformitat 
interna, reclamació client, desviació derivada d’una auditoria interna 
o externa, ...) 



Manual de Qualitat. Rev. 10. Abril 2010 

 

 

                                                                              

Pàgina 23 de 30 

• Descripció del problema: breu explicació de la no conformitat 
detectada. 

• Anàlisi de les causes: determinació de les característiques que han 
donat o poden donar lloc a la no conformitat. 

• Acció proposada: definició de les actuacions a seguir per eliminar 
les causes que donen origen a la no conformitat. 

• Data d’inici: data d’inici de l’acció 

• Responsable: determinació de la persona o persones responsables 
d’implantar l’acció 

• Verificació de l’eficàcia de la seva implantació: estudi que es 
realitza posteriorment per comprovar l’efectivitat de l’acció correctora 
o preventiva. Es defineix la data en que tindrà lloc aquest estudi. 

• Data de tancament: data real de finalització de l’acció. 
 
Totes les Accions de Millora es registren i arxiven al REGISTRE D’ACCIONS DE 
MILLORA (IMP-012). 
 
Si com a resultat de l’aplicació d’una acció correctora o preventiva es produeix una 
variació en la metodologia d’aplicació d’una determinada activitat, es modifiquen 
els documents implicats en la mateixa. Si el resultat és satisfactori, l’acció 
correctora o preventiva és arxivada a l’Arxiu de Qualitat durant un període de 3 
anys, amb tota la informació generada en aquesta acció. 
 
Si el resultat del seguiment és negatiu, s’inicia una nova acció correctora / 
preventiva per a trobar una solució més adequada. 
 
 
 
PNT-007 ACCIONS CORRECTIVES / PREVENTIVES. 
 
Cap. 5 – GESTIÓ DEL MÀRQUETING 
 
5.1.- OBJECTE 
 
Definir les activitats de màrqueting del GRIB.  
 
 
 
 
5.2.- CAMP D’APLICACIÓ 
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Totes les activitats comercials i de màrqueting desenvolupades al GRIB. 
 
 
5.3.- CONTINGUT 
 
El Promotor del GRIB és el responsable de la realització de les activitats 
relacionades amb la promoció externa del grup utilitzant els canals següents: 
 

• Investigació i anàlisi del mercat. 

• Edició del catàleg comercial i de fulletons amb la 
descripció del grup i dels serveis que pot proporcionar. 

• Participació en jornades, congressos,... 

• Organització de esdeveniments, cursos, xarrades, i 
jornades informatives. 

• Difusió a traves de la pagina web del GRIB i la del IMIM i 
la UPF dels esdeveniments en que participen, les noves 
publicacions i projectes i qualsevol altre noticia de interès.  

• Creació, manteniment i explotació d’una Base de dades 
amb informació de clients, contractes, ingressos per 
investigador, per laboratori i per institució. 

 
 
El GRIB forma part de TECNIO, una xarxa que acredita la qualitat de servei que 
es dóna a l'empresa per part dels grups de recerca, centres tecnològics i 
universitaris que la integren. 
 
Aquesta Xarxa, impulsada per ACC1Ó pretén millorar, des de l'oferta, l'accés de 
les empreses a l'estoc de coneixement que existeix a les universitats, centres 
tecnològics i enginyeries. L'objectiu d'aquesta xarxa és potenciar el mercat de la 
subcontractació de R+D a Catalunya per tal d'incrementar la capacitat d'innovació 
i la competitivitat de les empreses. 
 
5.3.1.- GESTIÓ COMERCIAL 
 
El procés de gestió comercial està composat de les següents etapes: 
 

• EXPEDIENT D'EXPLORACIÓ DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA 
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Recull les gestions fetes per configurar una possible col·laboració amb un 
client, que inclou aspectes com: 

 Descripció potencial de la recerca o servei a realitzar 
 Valoracions econòmiques 
 Plans de treball 
 Relació de contactes realitzats 

 
• NEGOCIACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Redacció i negociació, en base a models preestablerts a ll’ IMIM i UPF 
d'una proposta de contracte, que inclou aspectes com: 

 Dades del client 
 Descripció del projecte 
 Preu 
 Terminis de lliurament/execució 
 Forma de pagament 
 Propietat intel·lectual i industrial 
 Explotació dels resultats 
 Requisits de confidencialitat 
 etc. 
Disposem de contractes model preestablerts per els serveis jurídics de 
l’IMIM o la UPF, que es poden adaptar a les necessitats de cada 
client/projecte. El contracte final adoptat ha de ser aprovat per els serveis 
jurídics i el VR de Política científica de la UPF o el servei de recerca i el 
Director Financer en el cas del IMIM. 

 
• SIGNATURA DEL CONTRACTE 

 
• CONTROL DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
• MANTENIMENT D'UN ARXIU DE CONTRACTES 

 
La documentació original dels contractes queda arxivada als serveis de 
recerca de l’IMIM o la UPF. Al GRIB mantenim un arxiu amb copies del 
principals documents amb la finalitat de donar una resposta rapida al 
client en el cas de que hi hagi alguna reclamació. Aquest arxiu inclou: 

 - Contractes afartats i/o negociats sense èxit 
 - Contractes en curs 
 - Contractes finalitzats 

 
 
PNT-008 GESTIÓ COMERCIAL. 
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Cap. 6 – GESTIÓ DELS PROJECTES 
 
 
 
6.1.- OBJECTE 
 
Definir la política de gestió de projectes amb empreses al GRIB. 
 
6.2.-CAMP D’APLICACIÓ 
 
El GRIB té projectes finançats per entitats públiques, ja siguin aquestes europees 
o nacionals, y projectes amb empreses que poden ser contractats a traves de 
l’IMIM i l’UPF. El GRIB desenvolupa la promoció i fa de nexe d’unió entre els 
clients o el coordinador del consorci i el servei de recerca de l’entitat corresponent 
donant assessorament al investigador a càrrec del projecte però el control de la 
execució del projecte la fa cada centre col·laborador (UPF, IMIM, FIMIM) a traves 
dels seus investigadors principals i serveis de recerca. Així mateix la 
documentació original corresponent queda arxivada als Serveis de Recerca 
corresponents. 
 
6.3.- CONTINGUT 
 
6.3.1.- FASE DE PREPARACIÓ DEL PROJECTE 
 
Existeix un procés i uns criteris clars de selecció/acceptació de projectes, tenint 
en compte tant els aspectes de competència científica com els recursos, humans, 
financers i materials disponibles al GRIB. 
 
Per a cadascun dels projectes s’assegura que els requeriments del client estan 
ben definits i s’especifiquen i es mesuren els objectius del projecte. Per a 
cadascun dels projectes hi ha un responsable acordat amb el client que 
acostuma a ser l’IP. 

 
Per a cada projecte s’obre un expedient d’exploració de col·laboració científica, 
detallat al punt 5.3.1. del Manual. 
  
Les condicions de confidencialitat i propietat respecte als projectes contractats 
amb els clients es defineixen al punt 3.3.4 d’aquest Manual. 
 
En la fase inicial d’un projecte, el Responsable del Projecte (investigador 
principal) ha d’assessorar-se amb el Responsable de Gestió de Projectes del 
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GRIB, que farà una valoració econòmica i dels recursos implicats en cada 
projecte. 
 
6.3.2.- FASE DE PLANIFICACIÓ 
 
Els projectes es descomponen en activitats ben definides. Les especificacions 
dels serveis a subcontractar es realitzen de forma similar a les especificacions del 
propi projecte, mantenint al client informat de les subcontractacions. 
 
Les estimacions de cost i de temps són consensuades entre els components de 
l’equip del projecte, prèvia valoració del Responsable de Gestió de Projectes. En 
cas d’estimacions que impliquen riscos elevats són discutides amb el client. Es 
defineixen les desviacions (de costos i terminis) acceptables i aquelles que 
requereixen acció correctiva immediata, especificant la responsabilitat d’aquesta 
acció. 
Per a cada projecte es nomena: 
 

• El Responsable del Projecte, nomenat pel grup i responsable davant del 
client. 

• L’equip del projecte, amb totes les activitats i responsabilitats assignades. 
• Els responsables dels contactes amb el client i amb les altres parts que 

participin al projecte. 
 
Es tenen en compte els suggeriments del client referents a la composició de 
l’equip de treball. 
 
Per a cada projecte, el servei de recerca de l’institució corresponent  prepara una 
proposta de contracte, que és discutida i aprovada pel client. Aquesta proposta 
inclou els aspectes rellevants del projecte i forma part del contracte, tal com 
s’especifica en el punt 5.3.1 del Manual. 
 
Cada projecte queda plasmat en el contracte (empreses), document de 
concessió (nacionals) o el acord de consorci (europeus), documents on es 
reflecteixen totes les dades que fan referència al projecte i que estableix les 
obligacions i els drets de las parts. 
 
6.3.3.- FASE D’EXECUCIÓ 
 
La responsable de Gestió realitza un seguiment informatitzat de tots els projectes  
a partir de la data del seu començament. En el document Excel “Resumen 
Proyectos GRIB” es registren les principals dates de cadascun d’ells (REG-014):  
 

• nom del projecte  
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• referència interna i externa 
• acrònim 
• tipus de projecte (nacional, europeu, empresa) 
• subtipus 
• data d’inici i finalització 
• import total i repartiment per anys 
• IP e institució a càrrec  

 
Subcontractació: El grup especifica com es fa l’avaluació de la qualitat dels 
serveis subcontractats, com es manté al client informat, com es garanteix la 
confidencialitat en els treballs subcontractats, com es gestionen les queixes i com 
es fa i manté l’avaluació dels proveïdors de serveis. 
 
6.3.4.- FASE DE TANCAMENT 
 
Un cop lliurat l’informe final d’un projecte al client, l’equip del GRIB que ha 
participat en el projecte en fa una valoració per tal d’extreure’n les “lliçons 
apreses”. Es valoren aspectes com: 

• Grau d’èxit del projecte. 
• Consecució dels objectius previstos. 
• Consum de recursos. 
• Activitats futures que se’n deriven. 
• Coneixements adquirits. 

 
 
PNT-009 GESTIÓ DE PROJECTES. 
 
6.4. SERVEI POST-VENDA 
 
 
En el cas de contractes amb empreses, el Servei Postvenda permet garantir una 
atenció tècnica sobre els projectes subministrats pel GRIB després del seu 
lliurament al Client enfront de possibles anomalies de funcionament, o sobre 
demanda d'informació. 
 
Després del tancament (acordat per ambdues parts) d’un projecte, la política del 
GRIB és que qualsevol activitat relacionada amb un projecte finalitzat que no fos 
pactada al contracte serà raó de la redacció d’un nou contracte.  
 
El GRIB envia regularment als seus clients actuals i potencials informació sobre 
les activitats més rellevants del centre (cursos, conferencies, reunions, etc...) i 
sobre oportunitats que permetin establir noves col·laboracions (convocatòries 
públiques, ajuts a la R+D, etc.). 
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Cap. 7 – SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT 
 
 
7.1.- OBJECTE 
 
Definir la gestió de les activitats de Servei d’Atenció al Client. 
7.2.- CAMP D’APLICACIÓ 
 
Totes les activitats relacionades amb els clients adreçades a facilitar la 
comunicació entre el GRIB i els clients. 
 
 
7.3.- CONTINGUT 
 
 
7.3.1.- RECEPCIÓ I TELÈFON 
  

• Senyalització de la ubicació del programa: la ubicació del grup es troba 
correctament senyalitzada, tant a l’entrada de l’edifici com als despatxos 
dels membres del grup. 

 
• Horari de visites: el horari d’atenció de secretaria es prou ampli per 

atendre els clients (de 9 a 18h). 
 

• El programa disposa d’un telèfon general, fax i e-mail propis i respon 
adequadament a les comunicacions rebudes pels diferents mitjans. També 
en la web del programa que es manté permanentment actualitzada es 
possible contactar per mail amb la secretaria del programa o consultar las 
extensions del membres del programa. 

 
• La comunicació interna amb i entre el personal del programa és ràpida i 

fàcil, ja que tothom disposa d’ordinador i correu electrònic propi, apart de 
extensions personals de telèfon. Las comunicacions generals al programa 
es fan mitjançant la direcció de correu “Programa de recerca informàtica 
Biomèdica” on son tots els membres del programa. 

 
• Les consultes de tipus general i global rebudes per mail o telèfon són 

ateses en primera instància per la secretaria del grup, que les dirigeix a la 
persona adequada, depenent de la naturalesa de la consulta. Les 
consultes generals sobre l’activitat del grup (de prospecció) són ateses pel 
responsable de promoció. Les consultes relacionades amb un projecte 
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concret són ateses pel Project Manager (si en el projecte s’ha definit 
aquesta funció) o pel Responsable Científic del Projecte. Per aspectes 
científics del projecte, els clients es comuniquen amb l’investigador 
Responsable del Projecte. 

 
 
 
 
7.3.4.- DOCUMENTACIÓ 
 
• Gestió d’arxius: Els arxius de documentació dels projectes en curs i 

terminats es mantenen al dia i són custodiats pels Serveis de Recerca de 
l’UPF i de l’IMIM, especialment la documentació oficial (contractes, 
concessions) dels projectes en curs. A part, els investigadors i la responsable 
de gestió mantenen còpias d’aquesta documentació, per tal de facilitar la 
gestió administrativa dels projectes. 
 

• Contacte amb els clients: el GRIB manté una base de dades de clients  
(REG-014) on s’actualitzen regularment les dades de clients actuals, passats i 
potencials i s’hi consigna la informació relativa als contractes mantinguts i el 
seu seguiment. Aquesta base de dades s’utilitza també per mantenir els 
contactes informats sobre les activitats que es realitzen al GRIB i elabora els 
indicadors anuals d’ingressos.  

 
• Tramitació de subvencions: El Director del GRIB, la oficina de gestió i els 

investigadors sènior disposen d’informació actualitzada sobre programes de 
subvencions de les diferents administracions, i dels impresos pertinents per 
demanar ajuts o subvencions, a través dels serveis de recerca de l’IMIM i de 
la UPF amb l’assessorament de l’oficina de gestió. 


