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1. INTRODUCCIÓ
La Direcció i tot l’equip de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, IdISBa, vol donar-te la
benvinguda al teu nou lloc de treball, et desitgem el millor durant la teva estada.
Aquest manual està dissenyat per a facilitar-te la incorporació a l’IdISBa i resoldre la majoria dels teus
dubtes. Aquí trobaràs informació útil sobre la nostra entitat.
L’IdISBa neix de l'associació i col·laboració entre els diferents centres i dispositius que desenvolupen
activitats de recerca biosanitària i biomèdica a les Illes Balears.
Així, doncs, està format per l’Hospital Universitari Son Espases, Gerència d’ Atenció Primària de
Mallorca, l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), l’Hospital Universitari
Son Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Tots ells hi aporten capital humà, la
qual cosa ha permès augmentar la massa crítica d’investigadores i investigadors i fomentar les
col·laboracions per al desenvolupament de projectes d’investigació entre serveis i professionals del
sector de la salut.
El 24 de gener de 2019 l’IdISBa rep l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III. La seva obtenció situa
l'Institut en el mapa dels centres d'excel·lència en recerca en salut de l'Estat. L'acreditació com IIS és un
reconeixement de l'excel·lència dels resultats científics i dels retorns beneficiosos en l'àmbit
assistencial, social i econòmic de la recerca.
L’IdISBa ha identificat 7 Àrees Científiques d’interès, que engloben els grups d’investigació i més de setcents cinquanta investigadores i investigadors de les diferents entitats constituents:
Bioenginyeria i Cirurgia Experimental

Malalties Respiratòries i Cardiovasculars

Epidemiologia Clínica i Salut Pública

Neurociències

Malalties Infeccioses i Immunològiques

Oncohematologia

Malalties Metabòliques i Nutrició

Cadascuna d'aquestes Àrees Científiques aglutina les diferents línies d'investigació de l'Institut,
conformades pels respectius Grups de Recerca. El procés d'identificació i creació de les diferents Àrees i
Grups de Recerca es detalla en el Pla Científic de l’ IdISBa.
Podeu consultar el Pla Científic a la nostra pàgina web:
www.idisba.es

Presentació

Portal de transparència

Informació institucional
i organitzativa.

4

2. ENTITATS CONSTITUENTS
Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Universitat de les Illes Balears (IUNICS)

L’Edifici S alberga la seu de l’entitat de gestió de
l’institut, les instal·lacions destinades a l’àrea de
Cirurgia Experimental i Estabulari i laboratoris de
recerca.

Zona de recerca situada en l'Edifici dels Serveis
Cientificotècnics del Campus de la UIB.
Edifici Cientificotècnic. Campus Universitari.
Universitat de les Illes Balears. Carretera de
Valldemossa Km. 7.5, 07122 Palma, Illes
Balears.

Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª
Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma, Illes
Balears.

IB-Salut

HSLL
GAP

Plataforma de recerca en Informació en Salut de
les Illes Balears, PRISIB.

UIB

IB-Salut

Carrer de la Reina Esclaramunda, 9, 07003 Palma,
Illes Balears

(IUNICS)

HUSE

Hospital Universitari Son Espases HUSE

Instal·lacions de recerca pertanyents a les plataformes
cientificotècniques de l’IdISBa (biobanc, citometria i
cultius cel·lulars, assaigs clínics i suport metodològic,
genòmica i bioinformàtica, microscòpia, proteòmica),
als laboratoris de suport, sales dedicades a la
docència.

IdISBa
Conselleria de

Banc de Sang i

Salut de les Illes

Teixits de les Illes

Balears

Balears

Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes
Balears

Hospital Universitari Son Llàtzer (HSLL)

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears

Unitat de recerca, unitat de suport metodològic,
laboratori de neurociències, el banc de magatzematge
de mostres biològiques/laboratori bàsic de recerca, i el
quiròfan experimental.

Espais i laboratoris en els quals es desenvolupen
diversos projectes de recerca, plataforma sala
blanca i cultius cel·lulars.

Carretera de Manacor Km 4, 07198 Palma, Illes Balears

C/ Rosselló i Cazador, 20. 07004 Palma, Illes
Balears.

Atenció Primària de Mallorca (GAP)

Unitat de recerca, plataforma d’assajos clínics i suport
metodològic.
Carrer de l'Escola Graduada, 3, 07002 Palma, Illes
Balears

El personal contractat s'ajustarà a la normativa interna de
cada entitat on exerceixi el seu treball.

Conselleria de Salut de les Illes Balears
Activitats dirigides a la salut pública, la
formació, la investigació i el foment de la
qualitat i l’assistència sanitària, per a la millora i
protecció de la salut.
Plaça d'Espanya, 9, 07002. Palma, Illes Balears.
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L’estructura de govern i de gestió de l’IdISBa queda reflectida en la següent figura:

3.1. Òrgans de govern
El Patronat és l’òrgan superior de govern i administració de la Fundació, el qual executa les funcions
que li corresponen amb subjecció al que disposen l’ordenament jurídic i els Estatuts de la Fundació,
sense perjudici de la facultat de conferir apoderament o delegar-ne funcions en el Director Gerent de la
Fundació.
El Comitè Executiu és l’òrgan directiu de l’IdISBa i està format per un representant de cada una de les
entitats firmants del conveni de creació de l’Institut.

3.2. Òrgans assessors
El Comitè Científic Extern és l’òrgan d’assessorament científic estratègic de l’IdISBa.
El Comitè Científic Intern és l’òrgan d’assessorament científic del Comitè Executiu per a l’activitat que
l’IdISBa desenvolupa.
El Consell Social i Empresarial és l’òrgan encarregat de promoure la participació del sector empresarial
i d’altres àmbits de la societat a les activitats de la Fundació.
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4. PLATAFORMES CIENTÍFICOTÈCNIQUES
Les plataformes de l’IdISBa són un conjunt de recursos, tant tècnics com humans que permeten a
l’investigador l’accés a les tecnologies, infraestructures, experiència tècnica i capacitació necessàries
per desenvolupar una recerca capdavantera, i així obtenir resultats d’alt impacte i transferir-los a la
pràctica clínica.
L’IdISBa compta amb 8 plataformes:
Plataforma de Microscòpia

Plataforma de Cirurgia Experimental i Estabulari

Plataforma de Proteòmica

Plataforma d’Assajos Clínics i Suport Metodològic

Plataforma de Genòmica i Bioinformàtica

Plataforma Biobanc

Plataforma de Citometria i Cultius Cel·lulars

Plataforma de Recerca en Informació en Salut de les
Illes Balears (PRISIB)

5. GESTIÓ DE LES PERSONES
La Comissió Europea ha atorgat a l'IdISBa el reconeixement de "HR Excellence in Research", que
l’acredita com un centre de recerca compromès amb la millora contínua de les seves polítiques de
recursos humans.
Particularment, la Carta Europea de l'Investigador està enfocada a les labors, responsabilitats i drets
dels investigadors i els seus contractants o entitats finançadores. El seu objectiu és assegurar que la
relació entre aquestes parts contribueixi satisfactòriament en les accions de generar, transferir i
compartir els resultats obtinguts i en el desenvolupament professional dels investigadors.
D'altra banda, el Codi de Conducta en la Contractació d'Investigadors té com a objectius la millora en el
procés de contractació i la transparència i igualtat en el procés de selecció.
La Unitat de RRHH té com a missió assessorar al personal investigador i de gestió i facilitar la integració
al nou entorn.
Per a la formalització del contracte es requerirà la següent documentació (original/fotocòpia):
DNI
Document on figuri l’N.S.S (S.I.P targeta oficial de la Seguretat Social)

Qualsevol modificació de les teves dades personals s'ha de comunicar a Recursos Humans per a la
correcta actualització, en persona o mitjançant el correu electrònic. Podràs contactar amb nosaltres a:
idisba.rrhh@ssib.es.
La persona contractada que causi baixa a l’IdISBa, l'últim dia de prestació de servei, ha de retornar a
Recursos Humans la targeta d'accés i el justificant de devolució de bata, així com qualsevol altre
material que se li hagi proporcionat des de l'Institut.
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5.1. Targetes d'accés i horaris
A l’IdISBa disposem de targetes d’accés, la targeta es d’ús exclusiu per a cada treballador/a i us
permetrà entrar i sortir de l’edifici S.
L’edifici S obre les portes de 8:00 a 16:00h. Fora de l’horari de recepció, el personal de gestió podrà
accedir-hi amb la targeta d’accés.
El primer pas per a la tramitació de les sol·licituds és la recollida de dades: Perfil, Data inici / fi de
contracte, fotocòpia DNI, adreça actual en cas de no coincidir amb la del DNI i un telèfon de contacte.
La Unitat de RRHH és l’encarregada de facilitar aquesta informació a la Unitat de Tecnologies de la
Informació i Comunicació, qui gestiona els corresponents permisos. A la finalització o pròrroga del
contracte ha de comunicar-li la baixa o la nova data de fi de contracte. En funció del perfil que tingui el
personal contractat, se li gestionaran els diferents serveis als quals pot tenir accés.
Hi ha àrees d’accés restringit a les quals només s’hi pot accedir amb el corresponent permís. En aquest
cas, disposem de targetes provisionals per entrar a accessos restringits tant per a personal extern com a
personal que no compleixi requisits de perfils establerts.

5.2. Correu electrònic
La Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació proporciona als nous treballadors/es un
usuari identificador i contrasenya perquè puguin validar-se al sistema, i una adreça de correu
electrònic segons la taula de perfils.

5.2.1. Firma correu electrònic
Com a part del procés d'adequació a la LOPD, és obligatori que tots els emails que s’enviïn tinguin un
format uniforme i incloguin una clàusula de confidencialitat de dades tant per missatges nous com per
a respostes i reenviaments.
Les passes per crear l'autofirma són les següent:
Arxiu

correu

Botó de signatures

Si envieu missatges des de l'entorn web:
Opcions

Veure totes les opcions

Configuració

correu

Signatura de correu
electrònic
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Model de firma:
Nom i Llinatges
Grup de recerca / Departament / Unitat
Fundació Institut d'Investigació Sanitària
Illes Balears – IdISBa
Mail: nom.llinatges@ssib.es - Tel.: XXX XX XX
XX Ext: XXXXX
Nom i adreça del centre
Codi postal i població del centre
www.idisba.es
De conformitat amb el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril
de 2016 (GDPR), les seves dades personals i adreça de correu electrònic, seran tractades sota la responsabilitat de FUNDACIÓ INSTITUT
d'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS Finalitat: enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis. Conservació:
mentre hi hagi un interès mutu per a fer-ho, en funció dels terminis legals aplicables. Legitimació: consentiment de l'interessat o execució
d'un contracte. Destinataris: les dades no seran comunicades a tercers, llevat d’obligació legal. L'informem que pot exercir els drets
d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació
escrita, a l'adreça C/ Ctra. Valldemossa 79 (Hospital Universitari Son Espases), edifici "S", 1a planta, 07120 Palma de Mallorca, Illes Balears
o enviant un missatge al correu electrònic idisba.protecciondatos@ssib.es. Més informació a www.idisba.es. Si considera que el
tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a agpd.es
AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial
sotmesa a secret professional. No està permesa la seva comunicació, reproducció o distribució sense l'autorització expressa de FUNDACIÓ
INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS Si vostè no n’és el destinatari final, si us plau elimineu-lo-i informeu-nos per
aquesta via.

5.3. Accés Wifi
Els usuaris/àries que ho sol·licitin, també poden disposar d’accés Wifi des del seu ordinador personal i
dispositiu mòbil, en aquest cas, se’ls facilita la connexió a la xarxa sense fils.

6. COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
L’IdISBa, conscient de la importància creixent de la comunicació per a una institució que pretén
assentar la seva activitat sobre la base de principis de bona pràctica, tals com la cooperació, la
participació i la transparència, disposa de diferents canals de comunicació, dirigits als seus integrants i
a la societat en general, que tenen la finalitat d'afavorir la participació i integració dels membres de
l'Institut i de donar a conèixer a la societat la labor que es desenvolupa en aquest.
En aquest sentit, et convida’m a participar activament en l’intercanvi d’informació amb l’entitat.
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6.1. Pàgines web i Portal de transparència
A la nostra pàgina web (www.idisba.es) hi trobaràs tota la informació necessària sobre l’activitat que
realitzem a l’IdISBa així com els serveis i unitats de suport i gestió. El seu contingut s’actualitza de
forma constant, i inclou apartats per a la difusió de notícies internes, aparicions en mitjans de
comunicació, agendes d'esdeveniments (seminaris, conferències…), ofertes de treball…
Des de la pàgina web s'accedeix també al Portal de Transparència, amb informació institucional i
organitzativa; informació comptable i econòmica; i informació sobre la contractació pública que
realitza l'Institut. En aquesta secció es publiquen també els acords presos per part dels òrgans de
govern de l'Institut.

6.2. INTRANET
Es pot accedir a la INTRANET a través de la pàgina web de l’IdISBa.
El nom d'usuari i contrasenya és el propi DNI / NIE amb lletra en majúscules (tot junt). El sistema et
demanarà canviar aquesta contrasenya per defecte la primera vegada que et connectis.
Una vegada que hagis accedit, tindràs a la vostra disposició els següents mòduls, que inclouen:
Recursos Humans
Projectes gestionats per l’ IdISBa
Producció Científica - Currículum investigador/a:
Permet exportar a format CVN el currículum vitae de l'investigador/a i a format CVA. També es pot
importar la informació d'un CVN generat amb qualsevol altra plataforma.
Així doncs, a través de la INTRANET, tens a la teva disposició el Portal Investigació on podràs accedir als
teus projectes (aquells gestionats per l’IdISBa) i a tota la informació personal.

6.3. Xarxes socials
Des de l’IdISBa compartim temes d’actualitat i donam difusió de les notícies, esdeveniments i actes que
organitzem des de l’institut.
A la vegada, aquestes xarxes pretenen ser la principal font d’interacció i ens aporten un contacte directe
amb l’entorn de recerca en la salut.
www.facebook.com/idisbaib/

@idisbaib

Idisba

@idisbaib
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6.4. Blog IdISBa
Aquest blog, idisba.wordpress.com, pretén ser un espai de reflexió, de coneixença i de difusió de
l’activitat investigadora que es fa a l’Institut, per tal de traslladar a la opinió pública els avanços i
beneficis que reporta la investigació en salut.

6.5. Tauler d'anuncis
En el tauler d’anuncis de l’edifici S podràs trobar pautes de prevenció de riscos laborals, els seminaris i
esdeveniments que organitza l’empresa.

6.6. Correu electrònic
A través del correu electrònic, idisba.comunicacion@ssib.es, es fa difusió de la informació rellevant a
tots els professionals de l’IdISBa.

6.7. Bústia de suggeriments
La bústia de suggeriments està situada a la pàgina web de l'Institut. Permet a qualsevol ciutadà,
pertanyent o no a la institució, fer arribar els seus comentaris a la Direcció.

6.8. Notes de premsa
L'Institut elabora notes de premsa que difon a través de la seva pàgina web i/o directament a mitjans
de comunicació, amb la finalitat de facilitar al públic general la informació relativa a la activitat que
realitza l’IdISBa i/o els seus investigadors a través de mitjans generalistes.

7. SEGURETAT I BONES PRÀCTIQUES
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix, en el seu article 16, que la prevenció de riscos
laborals haurà d’integrar-se al sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves
activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta , a través de la implantació i aplicació d'un Pla de
Prevenció de Riscos Laborals.
Tota la documentació es troba a la INTRANET
Recursos Humans
Documents d’interès.
És imprescindible que la llegeixis per conèixer la normativa i metodologia de l’institut.
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A l’inici del contracte, rebràs una fulla informativa relativa als riscos en el lloc de treball juntament
amb l’equip de protecció individual.

7.1. Guia de les Bones Pràctiques Clíniques
La Guia de Bones Pràctiques Clíniques de l’IdISBa té com a objectiu posar en mans dels investigadors i
del personal dels grups de recerca (del personal investigador i de grups de recerca) un codi de conducta
ètica que garanteixi l’exercici de la bona pràctica professional durant tot el procés d’investigació, des
de que es dissenya fins que s’obtenen els resultats que es transformaran en nous productes i tècniques
que milloraran l’estat de salut de la societat.
Pots consultar-la al Portal de Transparència de la nostra pàgina web.

8. COM ARRIBAR
L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears està ubicat al recinte de l’Hospital Universitari Son
Espases, carretera de Valldemossa 79.
Les instal·lacions de l’IdISBa es troben repartides entre l’edifici S, que acull la seu de l’entitat de gestió
de l’Institut i les instal·lacions destinades a l’àrea d’Experimentació Animal i quiròfans experimentals i
els mòduls I i F del nivell -1 de l’edifici principal de l’Hospital Universitari Son Espases, on es troben les
infraestructures integrades per equipaments i plataformes de suport a la investigació biosanitària:
Biobanc (mòdul -1I)
Assajos clínics i suport metodològic (mòdul -1I)
Proteòmica (mòdul -1I)
Microscopia (mòdul -1F)
Genòmica (mòdul -1F)
Citrometria (mòdul -1F)
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L’accés al edifici S de l’Institut es pot dur a terme fàcilment per
carretera. L’Empresa Municipal de Transports de Palma, EMT, posa a
disposició dels usuaris línies d’autobusos amb parada a Son Espases.
Aquí pots consultar els recorreguts i els horaris de les línies:
http://www.emtpalma.cat/ca/inici.
L’Hospital Universitari Son Espases també compta amb un carril bici
que connecta amb Palma.

9. EQUIPAMENTS
9.1. Sales de reunions
A l’edifici S disposem d’una sala de juntes. Per reservar la sala es necessari contactar amb la Unitat
d’Administració, idisba.info@ssib.es.

9.2. Material corporatiu i audiovisual
A l’IdISBa disposem de material corporatiu i audiovisual (càmera fotogràfica, roll up, comandament
sense fil per a presentacions, porta pòster, etc.).
En el cas que la necessiteu, és necessari fer una reserva a la Unitat d’Administració, idisba.info@ssib.es
Quant a la identitat corporativa, des de la pàgina web pots accedir al nostre manual d'imatge
corporativa, així com al logotip corporatiu i l'institucional.
Actualitat

Material gràfic

10. FORMACIÓ
L’IdISBa compta amb un Pla de Formació integrat dins del seu Pla Estratègic, que recull la informació
relativa a les estructures formatives, la gestió, l'oferta formativa, els destinataris, la divulgació i
l'avaluació de les accions formatives de l'Institut i les seves institucions participants.
Aquest Pla és revisat de forma anual amb la finalitat de determinar el Pla de Formació Anual, utilitzant
per a això una enquesta de necessitats formatives com a eina de participació.
Es pot consultar el nostre Pla Formatiu al Portal de Transparència de la nostra pàgina web.
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11. GESTIÓ D'INCIDÈNCIES
11.1. Incidències en plataformes
En cas d'incidència en les plataformes, si l'equip està situat en alguna de les plataformes de l’IdISBa cal
avisar al responsable de la plataforma. Si l'equip pertany a un grup de recerca cal contactar directament
amb el responsable de la unitat d’infraestructures i laboratoris, idisba.plataformas@ssib.es.

11.2. Accident laboral
En cas de sofrir un accident laboral, has d'avisar a la unitat de RH per a poder gestionar els tràmits
necessaris amb la mútua.

12. PREGUNTES FREQÜENTS
1. Es té en compte la igualtat de gènere entre dones i homes a l'IdISBa?
L’IdISBa, compromès amb la igualtat de gènere, ha desenvolupat un Pla d’Igualtat per tal d’integrar la
igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.
2. Com actuar en cas d’assetjament?
En primer lloc, s’ha d’elaborar un escrit de sol·licitud d’intervenció i entregar-la a direcció i/o la persona
responsable de Recursos Humans, o al responsable del departament on la persona presumptament
assetjada presti serveis.
En segon lloc, rebuda la sol·licitud, s’ha de remetre a la direcció de l’empresa perquè s’iniciï la fase de
valoració inicial. Finalment, la fase de resolució, on s’actuarà en conseqüència depenent dels resultats
de l’informe de valoració. Podeu consultar el nostre Protocol d’Assetjament:
INTRANET

Recursos Humans

Documents d’interès

3. Com puc gestionar el fet de treballar per a més d’una empresa?
El personal estatutari de qualsevol categoria professional de l’IdISBa que vulgui compatibilitzar les
seves funcions amb una altra activitat professional haurà de sol·licitar autorització prèvia.
El personal que no presenti aquesta sol·licitud podrà incórrer en responsabilitat disciplinària.
4. Quina és la meva jornada laboral?
La jornada laboral serà, amb caràcter general, de dilluns a divendres en règim d'horari flexible, amb
una part fixa d'horari de concurrència obligada per a tot el personal.
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La part fixa d'horari serà la franja compresa entre les 9.00 i les 14.30 hores. La part flexible, que amb
caràcter general es distribuirà a voluntat del personal laboral, serà la compresa entre els trams horaris
següents:
Entrada: entre les 7.30 h i les 9.00 h.
Sortida: entre les 14.30 h i les 16.30 h, tots els dies de la setmana.
5. Com puc sol·licitar les vacances i els permisos (assistència a congressos, cursos i exàmens, motius
familiars, trasllat domicili, lactància, gestions...)?
Qualsevol absència en el lloc de treball ha d'estar justificada, per a això, segons el motiu, hauràs
d'emplenar un dels següents documents i entregar-lo a la Unitat de Recursos Humans. El correu
és idisba.rrhh@ssib.es
Vacances: complimentar formulari sol·licitud de vacances (annex 1).
Resta de permisos: complimentar formulari sol·licitud de permís (annex 3).
Simultàniament, hauràs de sol·licitar les vacances i els permisos, a través de:
INTRANET
Recursos Humans
Sol·licitar Permís.
És important assenyalar que el teu cap
sempre ha d’autoritzar les vacances abans de
sol·licitar-les a la INTRANET. No es tindran
en compte les sol·licituds que no s'hagin
introduït en la INTRANET.
El període de vacances anuals retribuïdes, no
substituïble per compensació econòmica serà
de 22 dies hàbils.

6. Una vegada que tinc aprovada la sol·licitud de permís per viatjar per motius laborals, quins tràmits
he de seguir?
Quan sorgeixi la necessitat del servei, com a persona interessada hauràs d'enviar l'annex 2 degudament
emplenat a la Unitat d’Administració o a la Unitat de Gestió Econòmica. Pots enviar-ho a una de les
dues direccions a continuació detallades:
mariamagdalena.santandreu@ssib.es
miguel.obrador@ssib.es
Llavors, serà reenviada a l'agència de viatges subscrita, donant així, des de la Fundació, autorització per
a l'operació. A partir d'aquesta acció, el contacte serà directament entre l'agència i els interessats en el
servei.
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7. Quins son els tràmits per a gestionar les despeses vinculades a un projecte que han de ser
autoritzades per a l'investigador/a principal?
El primer pas és complimentar l'autorització de pagament (veure Annex 4) i, a continuació, entregar-la
a la Unitat d'Administració.
8. Puc fer estades formatives fora de l’IdISBa?
L’ IdISBa promou i valora la mobilitat del seu personal de recerca, tant dins del territori nacional com a
l'estranger. Així, i d'acord al que estableix l'article 17.5 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, el personal
investigador contractat podrà realitzar estades formatives en centres de reconegut prestigi, sempre
que aquestes siguin autoritzades per l’IdISBa. L’interessat ha de comunicar-ho a la Unitat de Recursos
Humans i enviar copia de la documentació on acrediti la concessió de l'estada amb el centre on
realitzarà l’estada formativa.
9. Com puc donar-me d’alta en un grup de recerca?
El responsable de grup d'un grup de recerca que ja formi part del Pla Científic de l’IdISBa podrà
sol·licitar a la Unitat de Formació i Comunicació en qualsevol moment la inclusió d'un nou membre
investigador a partir de la presentació de la “Fulla de Conformitat investigadora” amb la signatura
d'aquest nou membre (veure Annex 5).
10. Com he de signar una publicació?
Els investigadors i personal de suport dels grups de recerca pertanyents a l’IdISBa hauran de signar sota
les instruccions descrites en el document Filiació Investigadors que apareix en el portal de
transparència del la web del idisba.
11. Com he de sol·licitar la bata?
En cas de necessitat de utilitzar la bata per les funcions que desenvolupes, has de dirigir-te a la unitat
d'infraestructures i laboratori i emplenar el formulari de sol·licitud de bata.
12. En cas de necessitat d’ús de la plataforma, com puc fer-ho?
Els Serveis de les plataformes se sol·liciten emplenant el formulari de sol·licitud que apareix en
cadascuna de les plataformes. El tècnic de plataforma es posarà en contacte amb el sol·licitant.

13. SUGGERIMENTS
Estarem encantats de rebre qualsevol suggeriment que ens ajudi a millorar el procés d’acollida dels
nous treballadors/es.
Per això, pots enviar-nos els teus suggeriments a la Bústia de suggeriments de la nostra pàgina web o
la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat. El correu és calidad.idisba@ssib.es
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