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1. El Consell de Programa (CP) realitza el seguiment i 
avaluació del sistema de gestió de la qualitat i detecta les 
possibilitats de millora, a més d’avaluar l’eficàcia del propi 
sistema. Aquest comitè està integrat per: 
• Director del GRIB 
• Caps dels laboratoris del GRIB i de les unitats de gestió 

i serveis. 
• Invitats: a definir segons el contingut de la reunió. 

2. Reunions Bimensuals: El CP es reuneix bimensualment 
per tractar les següents qüestions: 
• Seguiment dels objectius de qualitat. 
• Discussió i aprovació de noves mesures de qualitat. 
• No conformitats internes. 
• Reclamacions de clients. 
• Estat d’accions correctives i preventives. 
• Valoració de la satisfacció dels clients. 
• Valoració dels resultats d’auditories. 
• Identificació de documentació obsoleta. 

Reunions extraordinàries: El CP podrà reunir-se amb una 
periodicitat superior a l’esmentada, en cas que es consideri 
necessari per tractar temes urgents. 

3. De cada una d’aquestes reunions existeix una Acta (IMP-
004), escrita i difosa a tots els membres amb els comentaris 
i decisions. 

4. Reunió anual: contempla la revisió global del sistema de 
gestió de la qualitat amb la finalitat d’avaluar el grau 
d’implantació, seguiment i eficàcia del sistema implantat, 
alhora que es revisen els procediments (PNTs) i la 
documentació, el compliment dels requisits interns i es 
planifiquen els objectius estratègics de qualitat. 

5. El Responsable de Qualitat redacta l’Informe anual de 
Qualitat (IMP-005) amb tota la informació de les propostes 
d’objectius definits i el resultat final de l’avaluació. Aquest 
informe és una de les bases per activar accions de millora 
continua. 

7.    Si calen accions correctives o preventives, s’activarà el PNT-
007 d’accions correctives / preventives. 

 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
3,5,6 Direcció del Centre Aprovar l’acta de la reunió. Aprovar l’informe annual. 
1-7 Responsable de Qualitat Elaborar l’acta de la reunió / Redactar l’informe anual. 
1,2,4,6,7 Membres CP Assistir a les reunions / Participar en les decisions estratègiques del Grup, en matèria de gestió de la 

qualitat. 
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