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1. OBJECTIUS PEL 2021 

• Potenciar la innovació i la eficiència en la gestió de les tasques del PCB 
• Millora en l’eficiència al lloc de treball 
• Continuïtat en la cerca de l’excel·lència tant en la tracte amb el client extern com intern 
• Millora de competències  i foment de la cohesió de l’Equip 
• Dotar d’eines que millorin la professionalitat de l’Equip 
• Millorar la imatge exterior de la institució 

 

2. ACCIONS FORMATIVES PREVISTES PEL 2021 

Formació comú a tot el personal: 

• Adobe Illustrator principiants 
• Anglès 
• Sistema de Gestió Digital de Documents 
• Microsoft Office 
• Teams 
• Lean 

 

Formació interna impartida pel mateix personal: 

• ISO 9001 
• Com redactar un plec de condicions tècniques 
• Com manipular una fotografia 
• Survey Monkey 
• BPL 
• Teletreball 

 

Formació específica: 
 

Qualitat i prevenció: 
 

• Reanimació cardiopulmonar 
• ISO 14001 

 
 
 

 
 
 



 

Finances: 
 

• Normativa fiscal (IVA, IRPF, ...) 
 

I+D: 
 
• Gestió d’estabularis 
• Normativa sobre experimentació animal 
• Etologia i conducta animal de laboratori 
• Qualitat, experimentació animal i comitès ètics (AAALC) 
• Processos d’esterilització 
• Microscopia òptica i de fluorescència 
• Anàlisi d’Imatge preclínica 

 
Informàtica 
 

• Paquet estadístic: SPPs, SAS o R 
• Certificats i signatures digitals (normativa/instal·lació) 
• Teams pel SIC 
• Jqueriy/Ajax  

 
Infraestructura: 

 
• Autodesk Revit 
• Formació tècnica en instal·lacions: electricitat i climatització 
• Curs de prevenció i control de la legionel·losi  

 
TICs: 
 

• Wordpress 
 

Jurídic: 
 

• Llei de contractació pública 
• Administració electrònica del sector públic 

Habilitats directives 

• Programa d’Autoconeixement i Desenvolupament Directiu 

 



3. CRONOGRAMA D’ACCIONS FORMATIVES 2021 

 



4. FITXES DE LES ACCIONS FORMATIVES  
 
4.1. Accions formatives prioritat 1: 

 

Acció formativa: Introducció al Lean 
 
Calendari: 19, 21, 26, 28 de gener. 
 
Hores: 5 hores 

Modalitat: Presencial (provisional) 

Destinataris: Resta del personal que no va participar a la fase I 

Objectius: Proporcional als participants una visió general de la metodologia Lean            
mitjançant casos pràctics treballats amb els grups de la fase I i activitats lúdiques. 
 
Contingut:  
 
¿Què és Lean Management?  
Concepte VA/NVA i cadena de valor  
Enfocament al client, gestió participativa i d’equips  
Aplicabilitat al lloc de treball  
¿Què són les MUDAS i els malbarataments?  
La importància de la medició per millorar i fer processos LEAN. (KPIs bàsics)  
Eines Lean Bàsiques:  Gestió Visual,  Diagrama, Fluxe, 5S, PDCA, Ishikawa, Pareto  

 

Metodologia: 2 sessions presencials de 2h i 30 minuts cada una. 

Àrea temàtica: Habilitats professionals 

Certificat: D’assistència 

 

  



 

Acció formativa: Normativa fiscal i financera 
 
Calendari: 12 i 14 de gener  
 
Hores: 4 hores. 

Modalitat: Formació individual presencial / Virtual 

Destinataris: Personal de l’àrea econòmica 

Objectius: Conèixer els canvis fiscals en el RDL 15/2020: tipus d’IVA, pagaments 
fraccionats, mòduls i terminis tributaris. 

Programa:  
• IVA (declaracions obligatòries, informatives i SII): tipus aplicats, diferències 

entre exempt o no subjecte, iva exportació…Noves dades a incorporar en el SII 
amb data gener 2021. 

• IRPF: empleats, professionals, docents, si són estrangers, tipus de retencions... 
para pagos exterior documentació a sol·licitar (residència) aplicació de convenis 
de doble imposició … 

• IS: Determinació de la B.I. de l’impost en base a las rentes exemptes y no 
exemptes.  

• Presentació del modelo 036: alta IAE, baixes i modificació.  
• Consultes a la web de AEAT: veure com es gestiona la informació rebuda, 

seguiment de requeriments anteriors, com quedar gravades les nostres 
respostes… 

• Administracions locals, certificats digitals. 
• Donacions: avantatges fiscals de les donacions, mecenatge: com enforcar-ho 

perquè no esdevingui IVA. 
• Llei 49/2002: possibilitat de estar exempt d’IBI i IAE. Situació actual del PCB.       
• Novetats fiscals previstes pel 2021. 

 

Àrea temàtica: Economia 

 
 
Acció formativa: Anglès presencial i on line 
 
Calendari: De setembre a juny 
 
Hores: entre 50 i 60 hores 

Modalitat: Presencial o on line 

Destinataris: Tot el personal del PCB 

Objectius: Millorar les habilitats comunicatives dels participants, tant les orals com les 
escrites, enfocades en l’àmbit professional. 
 
Àrea temàtica: Idiomes 

 

 
 
 



 

Acció formativa WordPress CMS 
 
Calendari: Gener 
 
Hores: 5 hores 

Modalitat: On line 

Destinataris: Àrea de Comunicació 

Objectius: Explicació pas per pas de cada punt de com funciona i  

 utilitats per fer servir l’ADMIN de la nova web. 
 
Àrea temàtica: TIC 

 
 
Acció formativa: Sistema de gestió digital de documents 
 
Calendari: Primer trimestre 
 
Hores: a determinar 

Modalitat: Presencial  

Destinataris: Una persona de cada àrea, servei o plataforma 

Objectius: Crear un sistema de gestió de documentació per el emmagatzemament, el 
seguiment i l’arxiu de document on totes les persones que pertanyin a un equip 
determinat tinguin accés, puguin editar-los i compartir-los. 
 
Àrea temàtica: Administració 

 

 

Acció formativa: ISO 9001 
 
Calendari: Primer semestre 
 
Hores: 2 hores 

Modalitat: Presencial / Zoom, formació interna. 

Destinataris: Persones que necessitin adaptar als seus processos de treball a la 
normativa 9001. 

Objectius: Conèixer els aspectes de la normativa 9001 que afecten als nostres processos 
perquè puguem ser conscients de com poden afectar els canvis i de com hem de 
procedir a l’hora de portar a terme un procediment dins de la nostra àrea. 
 
Àrea temàtica: Qualitat i MA 

 



 

Acció formativa: Bones Pràctiques en Laboratori 
 
Calendari: Primer semestre 
 
Hores: a determinar 

Modalitat: Presencial, formació interna. 

Destinataris: Persones que treballen en laboratori, especialment persones de nova 
incorporació. 

Objectius: Conèixer bé les normes a l’hora de treballar en un laboratori, per poder 
realitzar assajos destinats a obtenir dades sobre les propietats i perillositat per les 
persones, animals i medi ambient de qualsevol substància química. 
 
Àrea temàtica: Qualitat i MA 

 
 
Acció formativa: Normativa ISO 14002 
 
Calendari: Pendent de convocatòria INGECAL 
 
Hores: a determinar 

Modalitat: a determinar 

Destinataris: Personal de nova incorporació a l’àrea de Qualitat i Medi Ambient. 

Objectius: Com optimitzar el sistema de gestió ambiental 
 
Àrea temàtica: Qualitat i MA 

 

Acció formativa: Redacció d’un plec de condicions tècniques 
 
Calendari: Gener 
 
Hores: 3 hores 

Modalitat: Presencial/zoom, formació interna. 

Destinataris: Tot el personal que hagi de redactar un plec de condicions tècniques per 
poder licitar algun servei o material. 

Objectius: Saber quins aspectes s’han de detallar al plec i com fer-ho. Què exigeix  la llei 
de contractació i quins requisits són necessaris per presentar una oferta correctament. 
 
Àrea temàtica: Jurídica 

 

 



 

Acció formativa: Reanimació cardiopulmonar 
 
Calendari: Pendent de convocatòria 
 
Hores: a determinar. 

Modalitat: a determinar. 

Destinataris: Personal de prevenció de riscos laborals. 

Objectius: Donar els primers auxilis en cas d’una parada cardiorespiratòria. 
 
Àrea temàtica: Prevenció 

 

Acció formativa: Survey Monkey 
 
Calendari: Primer trimestre 
 
Hores: 2 hores 

Modalitat: Virtual 

Destinataris: Totes les persones que creïn formularis i enquestes a la intranet. 

Objectius: Aprofundir en els apartats de visualització de formularis  i  anàlisi de resultats 
 
Àrea temàtica: TIC 

 

Acció formativa: TEAMS 
 
Calendari: Gener 
 
Hores: 2 hores  

Modalitat: Virtual 

Destinataris: Tot el personal del PCB. 

Objectius: Crear un espai de treball basat en xat de l'Office 365 dissenyat per millorar la 
comunicació i col·laboració dels equips de treball del PCB, reforçant les funcions 
col·laboratives de la plataforma en el núvol, Office 365. 
 
Àrea temàtica: Ofimàtica/Comunicació 

 

 

 

 



 

4.2. Accions formatives de prioritat 2 

 

Acció formativa: Adobe illustrator 

Calendari: segon trimestre 

Hores:  a determinar. 

Modalitat: Virtual 

Destinataris: Personal que necessiti crear documents que impliquin un disseny creatiu. 

Objectius: Coneixement bàsic per la creació artística de dibuix i pintura per a il·lustració. 

Àrea temàtica: Comunicació/TIC 

 

Acció formativa: Llei de contractació pública 

Calendari: 1r SEMESTRE (dates pendents de determinar) 

Hores:  35 

Modalitat: Virtual 

Destinataris: Persones d’àmbit jurídic i/o econòmic. 

Objectius:   

- Conèixer la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic. 
- Identificar quina part del sector públic està sotmesa a la normativa de contractes del 
sector públic. 
- Conèixer el tipus de procediments utilitzats en la tramitació dels expedients de 
contractes del sector públic. 
- Aprendre la tramitació dels expedients de contractes del sector públic i reconèixer 
classes de contractes. 

Àrea temàtica: Jurídic/Econòmic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Acció formativa: Manipulació d’imatges 
 
Calendari: 1r trimestre 
 
Hores: 1 

Modalitat: virtual per zoom/formació interna 

Destinataris: Recepcions, comunicació 

Objectius: Modificar les fotografies que ens arribem perquè siguin compatibles amb el 
format de Dynamics i altres aplicacions del Parc. 
 
Àrea temàtica: TIC 

 

Acció formativa: Programació R 
 
Calendari: 4t trimestres de l’any 
 
Hores: a determinar 

Modalitat: presencial 

Destinataris: Plataforma de Proteòmica i Instal·lació Radioactiva 

Objectius: Conèixer i estar en condicions d'aplicar les tècniques i les eines d'anàlisi de 
dades fonamentals. Saber utilitzar, programar i parametritzar com analista eines 
d'estadística avançada aplicades a casos d'usos de negoci. 

Àrea temàtica: Tecnològica 

 

Acció formativa: REVIT 
 
Calendari: a determinar 
 
Hores: 30 (aprox.) 

Modalitat: on line/virtual/presencial 

Destinataris: àrea d’obres 

Objectius: L'objectiu del curs té com a principal fita el domini, a nivell teòric i pràctic, de 
la disciplina MEP d’Autodesk Revit.  
 
Àrea temàtica: Obres/Infraestructura 

 

 
 
 
 

 



 

Acció formativa: Office (Excel, Outlook, Word) 
 
Calendari: Tot l’any 
 
Hores: entre 4h i 12h 

Modalitat: Virtual 

Destinataris: Tot el personal usuari d’Office 

Objectius: Reciclar coneixement i perfeccionar habilitats informàtiques. 
 
Àrea temàtica: Ofimàtica 

 

Acció formativa: Processos d’esterilització 
 
Calendari: Segon semestre 
 
Hores: Pendent 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Serveis Científics Comuns 

Objectius: Conèixer detalladament les etapes de l’esterilització per tal de portar a terme 
un bon manteniment i ús de les eines que s’utilitzen als laboratoris i sales de comuns. 
 
Àrea temàtica: Laboratori 

 

Altres accions formatives necessàries, però no imprescindibles, i les quals tenen un únic 
destinatari, són JQUERIY/AJAX i Anàlisi d’imatge preclínica, Gestió d’estabularis. 
Aquestes accions són molt específiques i cal elaborar el contingut molt detalladament.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Accions formatives de prioritat 3 

Les accions formatives de menys prioritat, es realitzaran en funció de la disponibilitat de temps 
de les persones interessades i del pressupost restant després de realitzar les accions 
formatives més prioritàries. Per aquest motiu, es valorarà en el últim quadrimestre de l’any, si 
es poden dur a terme o si es traspassen al següent any. 

Aquestes accions són les següents: 

1. Qualitat, experimentació animal i comitès ètics (AAALC) 
2. SPPS/SAS 
3. Confocal 
4. Normativa i instal·lacions de signatures i certificats digitals. 

 


