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Aquest PNT s’activa quan un membre del GRIB deixa el grup. 

1. Una vegada existeix la confirmació de que una persona 
deixa el GRIB, el  seu responsable superior informarà a la 
Secretaria per e-mail d’aquest fet i de la data de la baixa. 
També ho haurà de comunicar al departament de RRHH de 
la institució corresponent (IMIM/UPF). 

2. Les persones que deixin el GRIB es reuniran amb el seu 
responsable, prèviament al seu comiat, per explicar l’estat 
de la feina desenvolupada i la seva organització. A aquesta 
reunió hi assistirà també l’Administrador de Sistemes. 

3. La Secretaria modificarà les dades de la BD de personal 
(IMP-002). 

4. La Secretaria comprovarà els codis dels articles publicats 
per la persona que deixa el grup a la base de dades de 
publicacions.  En el casos que procedeixi, canviarà el codi 
“A” (GRIB article/current GRIB member) per “B” (GRIB 
article/former GRIB member), o el codi “C” (non GRIB 
article/current GRIB member) per “X” (non GRIB 
article/former GRIB member). 

5. El Webmaster modificarà la pàgina web del grup. 

6. Compte d’ofimàtica o unix: per regla general, quan una 
persona marxa del grup deixa de tenir-hi accés. Es pot 
pactar mantenir l’accés per un període determinat, prèvia 
signatura d’un document on es compromet a no fer mal ús 
de l’accés concedit. 

7. Es donarà de baixa la persona que deixa el grup de les 
llistes de correu (ex. “Informàtica Biomèdica”). Durant un 
mes, es matindrà actiu el compte de correu amb totes les 
seves funcions. 

• Personal científic: durant aquest mes, la persona que ha 
deixat el grup facilitarà una nova adreça de correu, on 
es redireccionaran tots els mails rebuts al seu correu 
‘imim’. Un cop transcorregut el plaç, el compte de correu 
‘imim’ només servirà per redireccionar el correu rebut 
cap al nou compte.  

• Personal tècnic i administratiu: el correu es 
redireccionarà a qui assumeixi les funcions de la 
persona que marxa del grup. Aquesta nova persona es 
responsabilitzarà de redireccionar el correu de caràcter 
personal a la nova adreça de correu de la persona que 
ha marxat. Caldrà obtenir l’autorització per escrit de la 
persona que marxa per activar aquest pas. 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1 Responsable superior Informar de la baixa a Secretaria i al departament de RRHH corresponent. 
2,7 Persona que deixa el grup Explicar l’estat i organització de la seva feina al seu responsable. Facilitar nova adreça de correu. 
3, 4 Secretaria Modificar Llista de personal i base de dades de publicacions 
5 Webmaster Modificació de la pàgina web 
6,7 Administrador de sistemes Cancel·lar compte ofimàtica/unix. Redireccionament del correu  
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