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 SI    NO 

 

 

 

 

 
            

          

 

                

 Sol.licitant de material informàtic

Per material de stock Per al material extern

 Demana la 
comanda 
per mail a 
Secretaria 

IMIM-FIMIM UPF

 Secretaria 
ho agafa del 
magatzem 

 Secretaria 
entrega la 

comanda al 
sol.licitant 

L'A. de S. ha 
d'omplir el formulari 

de mat.extern de 
l'Intranet IMIM 

Envia sol.licitud 
cumplimentada a 
Dept. Compres 

IMIM 

Dept de compres de 
l'IMIM gestiona la 

comanda i l'envia a 
l'A de S. 

  UPF envia el material al A. 
de S. 

 l'A. de S. un cop té la 
proforma, ho envia a 
secretaria del dept. 

CEXS per a tramitar la 
sol.licitud de compra 

 Administrador de Sistemes 
               (A. de S.) 

Secretaria 
troba  el 

material al 
magatzem 

Secretaria entra a la 
web de Campus 

Global UPF, i fa la 
comanda de material 
a través de l'Abacus 

Abacus gestiona la 
comanda i l'envia a 

Secretaria 

notifica la comanda i 
l'import de la 

despesa al dept. de 
gestió del GRIB 
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Atenció: 
 

• Comandes IMIM   > 3.000.- Euros       -->  
Concurrència d'ofertes. 

• Comandes IMIM   > 12.000.- Euros    -->  
Concurs públic 

• Comandes FIMIM > 12.000.- Euros    -->  
Concurrència ofertes. 

• Comandes FIMIM > 30.000.- Euros    -->  
Concurs públic. 

• Comandes UPF    > 12.000.- Euros    -->  
Concurs públic. 

 
Independentment de la institució cal: 
 
    a) Guardar còpia de les proformes/pressupostos 
amb el material especificat. 
    b) Guardar fotocòpia del full de comanda. 
    c) Entrar la comanda a la base de dades de 
comandes. 
    d) En cas de demora excessiva consultar als 
interlocutors de compres de la institució si hi ha  
cap problema. 
    e) Quan arriba el material apuntar la data 
d’arribada. 
    f) Comprovar que es correspon al que s’ha 
demanat i està en bon estat, si no és així reclamar 
a qui correspongui (interlocutor de compres de la 
institució). 
    g) Incloure’l a l’inventari del grup (si cal). 
    h) Si cal, informar a efectes d’inventari a la UPF 
o l'IMIM. 
    i) Si cal, informar al Dept de Gestió 
 
 
 

1. Aquesta PNT s'inicia quan un membre del GRIB necessita 
material informàtic de stock o extern. Haurà de comunicar-li a 
l'Administrador de Sistemes perquè aquest realitzi la comanda. 

2. En cas de material informàtic en stock (CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, DVD+R, DVD+rw, Toners) l'A. de S. ho haurà 
demanar per mail a Secretaria, que ho agafarà del magatzem i 
ho entregarà al sol.licitant. 

3. Si el material demanat no es trobés al magatzem, Secretaria ha 
d'entrar a la web del Campus Global de la UPF i fer la comanda 
a través de Abacus, que gestionarà la comanda i l'enviarà a 
Secretaria. 

4. En cas de material informàtic extern (PC, disc dur, programa, 
llicència de software), el sol.licitant ha de saber per quina 
institució es farà la despesa (IMIM, FIMIM, UPF) i comunicar-li 
a l'A. de S. 

5. En cas que sigui per IMIM/FIMIM l'Administrador de Sistemes 
haurá de complimentar el full de sol.licitud de material extern 
que es troba a l'Intranet de l'IMIM 

6. Enviar per correu intern el formulari de material extern al Dept 
de Compres de l'IMIM (Conchi León) 

7. El Dept de Compres gestionará la comanda i l'enviará a l'A. de 
S. 

8. En cas que sigui UPF l'A. De S. busca proforma en un 
proveïdor extern  

9. Envia la proforma a secretaria del dept. CEXS UPF per a 
tramitar la sol.licitud de compra 

10. El Dept. de Comandes enviará la sol.licitud l'A. de S. 
11. A.de S.retorna la sol.licitud signada per l'investigador a la 

secretaria del Dept. CEXS  
12. El compres UPF enviarà la comanda a l'A. de S. 
13. En qualsevol cas, un cop el sol.licitant ja té la seva comanda,  

l'Administrador de Sistemes ha de notificar la despesa al Dept. 
de Gestió del GRIB  

 
 

RESPONSABILITATS 
 
FASE 

 
RESPONSABLE 

 
ACCIONS 

 
1 

 
Sol.licitant del Material 

Es posa en contacte amb l'Administrador de Sistemes, per 
comunicar-li la comanda 

 
 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13  

 
Administrador de Sistemes (A. de S.) 

 
Gestiona la comanda amb els interlocutors de les diferents 
institucions 

 
2, 3, 13 

 
Secretaria 

 
Gestiona les comandes de material de Stock 

 
7, 10, 12 

 
Dept de Compres de les institucions 

 
S'encarreguen de tramitar les comandes i fer-les arribar al sol.licitant 


