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Pla d’Acció  
 

Principi del Charter & Code 
associat 

Dimensió 1: Open  recruitment and 
portability of grants 

Qui Quan Situació actual Indicador 

12. Recruitment  

14. Selection  

15. Transparency  

16. Judging merit  

17. Variations in the 
chronological order of CVs 

18. Recognition of mobility 
experience  

1. Revisar i millorar el procés de 
selecció, la figura dels Comitès de 
Selecció i els criteris d’actuació que 
han de seguir. 

Direcció 
de 
RRHH 

Tercer 
trimestre 
2015 

El SAB és operatiu per personal investigador 
sènior.  

La Comissió de Recerca avalua i realitza una 
proposta de candidats/es a la Direcció en 
determinades convocatòries competitives, 
sent l’organisme finançador qui duu a terme la 
selecció final. 

 - Nou procés de 
selecció definit.  

 

 
 

13. Recruitment (Code) 

21. Postdoctoral 
appointments 

2. Elaborar i implementar una 
política d’atracció de talent i 
realitzar accions de difusió.  

Direcció Segon 
trimestre 
2016 

No existeix una política específica per a 
l’atracció de talent; els Directors de Programa 
busquen, seleccionen i presenten nous 
investigadors/es a  convocatòries competitives 
externes (Ramón y Cajal, Miguel Servet, 
ICREA),  amb el vistiplau de la Direcció.  

  - Número de noves 
incorporacions de 
personal 
investigador.  

19. Recognition of 
qualifications  

20. Seniority  

3. Realitzar la descripció de llocs de 
treball del personal investigador.  

Direcció 
de 
RRHH 

Tercer 
trimestre 
2015 

En procés de desenvolupament. Estan 
descrites les tipologies de personal de recerca 
(annex 6) i elaborada la fitxa de descripció 
(annex 7). 

 - Número de 
personal 
investigador per lloc 
de treball descrit.  

      

Principi del Charter & Code 
associat 

Dimensió 2 – Meeting the social 
security and supplementary 
pensions needs of Mobile 
researchers. 

Qui Quan Situació actual Indicador 
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5. Contractual and legal 
obligations 

7. Good practice in 
research 

1. Actualitzar i ampliar el manual 
d’acollida (annex 8) del personal 
amb informació específica sobre 
recerca, prestacions a la Seguretat 
Social, gestió de la mobilitat, política 
de propietat intel·lectual, etc. 

Direcció 
de 
RRHH 

Segon 
trimestre 
2015 

L’actual manual d’acollida no conté 
especificitats pel personal investigador. 

Els investigadors/es reben el Codi de Bones 
Pràctiques Científiques del PRBB (annex 9).   

- Nou manual 
d’acollida preparat.  

- Número d’acollides 
per any. 

28. Career development 

29. Value of mobility 

2. Revisar la Normativa Laboral 
interna en termes de mobilitat. 
(annex 10).  

Direcció 
de 
RRHH 

Segon 
trimestre 
2015 

En procés de revisió amb el Comitè 
d’Empresa.  

 - Document acordat 
amb el Comitè 
d’Empresa.  

 

Principi del Charter & Code 
associat 

Dimensió 3 – Attractive 
employment and working 
conditions 

Qui Quan Situació actual Indicador 

22. Recognition of the 
profession 

28. Career development 

1. Crear una Comissió de Carrera 
Professional per definir i 
implementar la carrera professional 
del personal investigador. 

Direcció 
de 
RRHH 

Quart 
trimestre 
2016 

Existeix una Comissió de carrera professional 
per a personal investigador assistencial.  

Existeix una carrera professional per personal 
investigador assistencial on es contempla 
l’activitat investigadora. 

- Comissió de Carrera 
Professional 
constituïda.   

- Carrera 
professional 
aprovada. 

 - Número de 
personal 
investigador que ha 
entrat en carrera. 

35. Participation in 
decision-making bodies 

2. Millorar la representació dels 
investigadors/es en els òrgans de 
decisió i consulta.  

Direcció Segon 
trimestre 
2017 

La Institució compta amb la presència 
d’investigadors en comitès tècnics i amb la 
representació dels Directors de Programa en 
la Comissió de Direcció així com en la Comissió 
de Recerca i els comitès ètics.  

- Número de 
comissions amb 
representació 
d’investigadors/es. 

- Número 
d’investigadors/es 
incorporats en els 
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òrgans de decisió i/o 
consulta.   

10. Non discrimination 

24. Working conditions 

27. Gender balance 

3. Implementar el Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats entre dones i homes. 

Direcció 
de 
RRHH 

Quart 
trimestre 
2016 

Pla d’Igualtat aprovat per la Comissió 
d’Igualtat i la Direcció (annex 11). 

- Número d’accions 
del Pla 
implementades per 
any. 

11. Evaluation/appraisal 
systems 

4. Revisar el procés d’avaluació del 
personal investigador.  

Direcció Primer 
trimestre 
2017 

Està definit el procés d’avaluació dels IP’s;  la 
darrera avaluació d’investigadors amb la 
col·laboració del SAB es va realitzar l’any 
2012.  

- Número 
d’investigadors/es 
avaluats. 

34. Complains/appeals 5. Definir un protocol de resolució de 
conflictes vinculats a la pràctica 
professional. 

Direcció  Tercer 
trimestre 
2015 

S’aplica un procediment que cal actualitzar i 
ampliar.  

- Número de casos 
informats. 

Tots els principis.  6. Incorporar els principis del Charter 
& Code en el Pla Estratègic. 

Direcció Proper 
Pla 
Estratègic 

No estan incorporats. - Nou Pla Estratègic 
aprovat. 

10. Non discrimination 

24. Working conditions 

 

7. Revisar la Normativa Laboral 
interna en termes de conciliació de 
la vida laboral, igualtat de gènere, 
etc. 

Direcció 
de 
RRHH 

Quart 
trimestre 
2016 

En procés de revisió amb el Comitè 
d’Empresa.  

- Número de 
personal 
investigador acollit a 
alguna de les 
mesures de 
conciliació. 

 

Principi del Charter & Code 
associat 

Dimensió 4 – Enhancing training, 
skills and experience of European 
researchers 

Qui Quan Situació actual Indicador 

30. Access to career advice 

36. Relation with 
supervisors 

1. Definir i implementar un 
programa de mentoria dirigit al 
personal investigador (annex 12). 

Direcció 
de 
RRHH 

Segon 
trimestre 
2017 

Aprovat per la Comissió de Direcció i pendent 
de desenvolupament.   

- Programa de 
mentoria aprovat i 
implementat. 
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37. Supervision and 
managerial duties 

38. Continuing Professional 
Development 

39. Access to research 
training and continuous 
development 

24. Working conditions 

29. Value of mobility 

2. Promoure la mobilitat del 
personal investigador. 

Direcció 
de 
RRHH 

Primer 
trimestre 
2015 

La Institució compta amb accions per a la 
mobilitat però aquestes no s’incentiven.  

- Número de 
personal 
investigador per  
cadascuna de les 
possibles accions de 
mobilitat. 

 


