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1. Introducció 

 
El PCB té per missió impulsar la recerca, la transferència de coneixement i la innovació, 
mitjançant una gestió intel·ligent dels espais, els serveis i les relacions. Amb un objectiu 
clar de liderar i accelerar la innovació i esdevenir un referent internacional. 
 
Per assolir aquest repte, el PCB s’orienta a ser una organització flexible i innovadora, amb 
una vocació de servei de qualitat i orientada als clients, basant-se en els seus valors: 
Comunicació, Treball en equip, Compromís, Responsabilitat i Passió. 
 
Per aquest motiu, des de Recursos Humans es duu a terme la gestió de les persones que 
formen part del PCB, des de la seva incorporació, desenvolupant una política de formació 
coherent amb l’estratègia del PCB que permeti incrementar el compromís de les persones 
de l’equip i millorar la seva competitivitat.  
 
 

2. Objectius 
 
La política de formació d’aquest any 2020, continua orientada principalment a potenciar 
l’atenció al client, tant amb els usuaris del PCB com de manera transversal entre àrees i 
serveis, tot incloent-hi un increment de la qualitat dels canals de comunicació amb els 
usuaris PCB en relació al seguiment d’incidències i qualsevol altra circumstància relativa a 
aquests que impliqui interacció, informació i resposta als usuaris.  
 
Durant aquest any 2020, treballarem els nostres valors, amb un objectiu comú que és la 
gestió intel·ligent dels nostres espais, dels serveis que oferim i de les relacions resultants 
d’aquesta gestió, amb la màxima flexibilitat i qualitat i amb una clara vocació de servei 
orientada als clients. 
 

3. Participació del personal en les enquestes 2020 

Total 
personal PCB 

Respostes 
necessitats 
formatives Plataformes Administració % respostes 

96 44 21 23 46% 
 
 



 
4. Eixos de la formació 

 

 
 
 

4.1. Programa d’Autoconeixement i Desenvolupament Directiu 
 
 
L’objectiu és el coneixement i l’adquisició de noves eines i recursos pel lideratge de 
persones i equips.  
 
La seva metodologia està basada en la vivència de les diferents experiències compartides, 
mitjançant la utilització de procediments de formació activa i coaching. S’afavoreix 
l’autoreflexió i els exercicis individuals i grupals que permeten al participant, aprendre a 
través del descobriment, la vivència personal i la interacció amb la resta del grup i que 
faciliten de forma molt clara, canvis de comportament i l'adquisició de nous hàbits de 
conducta. 
 
Continguts genèrics del programa: 
 
Lideratge, el repte de conduir persones, una nova òptica: Lideratge orientat a persones.  
Valors i principis. De grup a equip eficient. Gestió del canvi.  
 
EINES facilitadores:  
 

1) L’automotivació i l’enfocament interior positiu. Preparació, vs improvisació. Atrevir-
se, controlant el risc.  

2) Comunicació. Escolta activa. Preguntes poderoses. Presentacions eficaces.  
3) Empatia i confiança. Construir des de la diversitat.  
4) Acompanyament, avaluació i desenvolupament de les persones.  
5) Resolució de conflictes. Comunicar decisions.  
6) Organització del temps: Delegar. optimització de reunions.  
7) Introducció bàsica al Coaching i a la Intel·ligència Emocional.  

 

Programa 
d'Autoconeixement i 
Desenvolupament 

directiu
Responsabilitat

Activitats formatives 
individuals Lean

Formació 
2020



 
4.2. Activitats formatives individuals  

 
A partir de les enquestes enviades a totes les persones i de les reunions amb els caps/directius de les diferents àrees del Parc es detecten 
les següents necessitats formatives amb les respectives accions formatives indicades en el següent quadre: 

 
Àmbit Necessitat formativa Acció formativa 

 
 
Ofimàtica 

 
Treball amb taules dinàmiques y fórmules 
 
Crear formularis i informes 
 
Descripcions de PNTs i millorar la presentació dels escrits 
 
Adquirir més autonomia 
 

 
Excel 
 
Access 
 
World 
 
Dynamics 

 
 
 
 
Gestió de competències 

 
Treballem els nostres valors cada any 

Treballar la comunicació, el lideratge i altres qualitats que ha 
de tenir un directiu 

Augmentar l’efectivitat i la millora en les nostres gestions 

 
Responsabilitat 

Programa d’Autoconeixement i 
Desenvolupament Directiu 

Metodologia Agil: LEAN 

 
 
 
 
Legislació i normativa 
 
 
 

 
Límits i normativa sobre protecció de dades dins de cada 
àrea 
 
Aspectes generals sobre contractació pública i licitacions per 
tal de redactar correctament els plecs de necessitats  
 
 

 
Formació interna impartida per Serveis Jurídics 
 
 
Curs específic nivell avançat 
 
 



 
 
 
Legislació i normativa 

 
 
Licitacions, contractació menor, elaboració dels plecs  
administratius i tècnics, adjudicació i formalització dels 
contractes, signatura electrònica 
 
Actualitzacions de normatives laborals i novetats 
 

 
 
PANAPS 
 
 
Seminaris i tallers  

 
 
 
 
Economia i finances 

 
Canals d’administració electrònica, tipus de firmes, 
enviaments a entitats oficials 
Normativa comptable i fiscal 
 
Pressupostos d’obres 
 

 
Administració electrònica 
 
Seminaris i tallers 
 
Facturació electrònica 
 
Pressupostos ITEC 
 

 
 
 
Qualitat i prevenció de riscos 
 

 
Sobre comitès ètics 
 
Normativa ISO 9001 aplicada a cada àrea 
 
Bones pràctiques de laboratori 
 
Prevenció de riscos en laboratoris 
 

 
Congressos i jornades 
 
Formació interna sobre ISO 9001 i prevenció 
de riscos 
 
BPL anuals (UB) 

 
 
Manteniment d’instal·lacions 

 
Renovació de prevenció de la legionel·la 
 
Programes específics pel personal d’obres 
 

 
Curs sobre la prevenció de la legionel·la 
 
REVIT 



 
 
 
TICs 

 
Webs per la recerca de dades òmiques 
 
Ampliar i aprofundir en el nou web per saber com funciona 
 
Més nivell en gestió i tractament de dades i presentacions de 
resultats, producció de material gràfic propi per nodrir la 
pàgina web i les xarxes 
 

 
 
Google Analytics 
 
 
 
AcTic 
 

 
 
 
 
 
 
Laboratori 

 

Neteja i esterilització i controls per als diferents processos 
d’esterilització de material de laboratori/sanitari 

Curs específic de tècniques d'anàlisi fisico-químic: tècniques 
separatives, densitat, tensió superficial, viscositat, etc... 
 

Radioactivitat, ús productes citotòxics (redacció protocols 
seguretat, cerca informació, gestió residus, neteja d’espais i 
materials, ...) 
 

 

Esterilització de material de laboratori 

Tècniques d’anàlisi 

Normativa sobre Radioactivitat 
 
Fenotipació experimental animals de laboratori 
 

Congressos, seminaris, T 

 
*Les accions formatives que es presenten en aquest quadre, responen a les necessitats que s’han detectat en les diferents àrees del Parc i s’obriran a tot el 
personal que vulgui participar, sempre que el contingut de les accions sigui aplicable al seu lloc de treball i que el seu o la seva cap consideri oportú la seva 
participació. 
 



4.3. Responsabilitat 
 
Durant el 2020 es durà a terme activitats formatives per treballar la responsabilitat entesa 
com la voluntat d’assolir els objectius tot assumint les conseqüències dels propis actes, 
actuant segons les normatives i responent davant les dificultats. És superar-se dia a dia 
per servir i ser útils. 
 
Realitzarem activitats Team Building per reforçar la responsabilitat a través del treball en 
equip, la comunicació, el compromís i la passió. Aquestes activitats estan destinades a tot 
l’equip PCB i es realitzaran en grups amb l’objectiu que totes les àrees i plataformes tinguin 
l’oportunitat de relacionar-se i interactuar entre elles. 
 
 

4.4. Lean 

Lean és una filosofia que consisteix en l’eliminació de “residus” a través de la millora 
continua per agilitzar les operacions, és a dir, es tracta d’eliminar tot aquells tràmits, 
processos, procediments administratius, protocols, etc. que no ens aporti valor afegit al 
servei i que siguin prescindibles. Agilitzar les operacions, afegir qualitat, reduir temps i 
reduir costos. 

La filosofia Lean recau en 5 punts claus: 
 

1. Definir el valor i fer-ho des del prisma del client, que és qui necessita una solució o 
servei. 

2. Determinar la cadena de valor per poder millorar, eliminant els malbarataments. 
3. Crear un fluix dinàmic en el que sempre s’aporti valor. 
4. Generar el “pull” del client, el qual tingui com a pilar la demanda real i no una 

perspectiva a llarg termini. 
5. Millora constant per aconseguir l’excel·lència. 

 
Els beneficis són reducció de costos, satisfacció en els clients, menys riscos, reducció del 
termini d’execució i de les activitats sense valor i treball en equip. 


