
 

PNT- 011 
NOU PERSONAL 

Data: 04/04/2010 Revisió:  03 1/3 

 

 
I Procés d’incorporació de nou personal:  

1. Aquest procés s’inicia amb la decisió, per part d’un 
membre sènior del GRIB, d’incorporar una nova persona 
al GRIB.  

2. A continuació, s’analitza d’interès i oportunitat 
científic/tècnic i la viabilitat econòmica de la nova 
incorporació. 

3. S’inicia el procés de selecció del candidat, sota la 
responsabilitat del membre sènior del grup que ha iniciat 
el PNT. Per dur a terme la selecció, es pot acudir als 
serveis dels departaments de RRHH de les institucions 
corresponents (IMIM, UPF). 

4. Un cop seleccionat un candidat, es demana el vist i plau 
del Director. 

5. Per tal d’acabar de negociar els termes de la contractació i 
fer-la efectiva, es contactarà amb el departament de 
RRHH de la institució corresponent (IMIM o UPF). 

 

 

1. Proposta d’incorporar una nova 
persona al GRIB. 

4. Vist i plau del Director 

3. Selecció (RRHH IMIM, 
UPF) 

5. Contractació del 
nou personal 

Fase de 
Benvinguda.  

2. Anàlisi de l’interès i oportunitat 
científic/tècnic i de la viabilitat 
econòmica i de recursos. 
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II. Benvinguda al GRIB  

6. Quan tenim la confirmació de que una persona s’incorporarà 
al GRIB, el  responsable de la incorporació d’aquest nou 
membre informarà a la Secretaria de la nova incorporació 
(nom, funció, data d’incorporació i durada estimada d’estada 
al grup).  

7. Si és possible, prèviament a la data d’incorporació de la 
nova persona, es faran els tràmits, a través de RRHH, per 
sol·licitar la targeta d’accés i l’alta de compte de correu i 
incorporació a les llistes de distribució (com a mínim, a 
“Informàtica Biomèdica”). D’aquesta manera, el dia que 
s’incorpori el nou membre, ja disposarà de targeta i de 
correu. En tot cas, no es pot demanar directament a 
l’Administrador de Sistemes que doni d’alta una adreça de 
correu sense seguir el procediment de RRHH.  

Si és necessari, es sol·licitarà a través de Secretaria una 
còpia de les claus del despatx. També s’assignarà una 
bústia de correu al nou membre. 

8. La nova incorporació se anuncia a tot el personal del GRIB 
via mail (Carina Oliver) i s’aplicarà el Pla d’Acollida. Hi 
participaran el Responsable Superior (RS) i el Responsable 
de Qualitat (RQ), i consisteix en: 

• Presentació del GRIB. Explicació de la missió, objectius 
i estratègia del GRIB (RQ). 

• Explicació de l’organigrama del GRIB. Dependència de 
l’IMIM/UPF (RQ). 

• Relacions amb els departaments generals (RRHH, 
Administració, Serveis, etc.) (RQ). 

• Explicació del Sistema de Qualitat. Objectius de qualitat 
(RQ). 

• Signatura del Compromís de Confidencialitat (IMP-
008) (RQ). 

• Visita a les instal·lacions i presentació dels membres del 
grup i persones de contacte (RS). 

• Explicació de les funcions bàsiques del lloc de treball 
(RS). 

9. S’introduiran les dades del nou membre a la Base de Dades 
de personal (IMP-002). 

10. S’incorporarà el nou membre a la pàgina web del grup. 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1,2,3,5,6,8 Responsable superior del 

nou membre 
Decisió de nova incorporació. Anàlisi de la viabilitat econòmica i espais. Selecció del candidat i 
seguiment de la contractació. Informar a Secretaria de la nova incorporació. Participar en el Pla 
d’Acollida.   

2 Responsable de Gestió Anàlisi de la viabilitat econòmica. 
2,4 Director del GRIB Anàlisi de la viabilitat d’espais. Vist i plau de la persona seleccionada. 
8,9 Nou membre del GRIB Participar en el Pla d’Acollida. Informar a Secretaria de les seves dades. 
7,9 Secretaria Sol·licitar targetes, còpia de claus. Assignar bústia de correu. Introduir el nou membre a la Llista de 

personal. Introduir els articles del nou  membre a la base de dades.  
10 Webmaster Incorporació del nou membre a la pàgina web del grup. 
8 Responsable Qualitat Participar en el Pla d’Acollida. Facilitar i recollir el Compromís de confidencialitat. 
 

 

 
II. Benvinguda al GRIB 

6. Informació a secretaria 
sobre el nou membre 

7. Sol·licitud d’alta de 
correu, targeta, claus 

8. Pla d’acollida 

9. Registre al 
BD de 
personal 
(IMP-002) 

Compromís de 
confidencialitat 
(IMP-008) 

10.Incorporació 
a la pàgina web 

del GRIB 
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