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1. Amb una certa regularitat, o bé quan es posi 
de manifest alguna situació conflictiva, 
s’aborda l’avaluació de la satisfacció del 
personal. 

2. Es valoren els possibles mètodes depenent del 
tipus d’informació que es vol recollir. 

3. En cas de creure convenient realitzar una 
enquesta, aquesta es redacta i es publica a la 
Intranet per tal que tothom hi pugui tenir accés, 
fixant un termini per a respondre-la.  

Un cop acabat el termini, s’analitzen els 
resultats i es publiquen juntament amb les 
accions que es portaran a terme per solucionar 
els possibles problemes que s’hagin detectat. 
S’intentarà aprofitar les jornades del GRIB per 
presentar els resultats de l’enquesta. 

4. Anualment, es celebrarà una reunió plenària 
del grup en la que es presentaran i discutiran 
la marxa del grup i els seus objectius 
estratègics. 

5. En el cas dels mètodes col·lectius de discussió 
(enquesta, reunió plenària) els resultats seran 
publicats. 

6. També es decidiran i es publicaran les accions 
a portar a terme com a resultat del procés. 

 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1,2,3,4, 6 Director Definir necessitats, dirigir reunions, etc.   

Decidir les accions a dur a terme, a la vista dels resultats obtinguts. 
3, 4, 6 Membres del GRIB Respondre a les enquestes i participar en l’anàlisi i discussió de propostes de millora. 
2,3,5 Responsable de 

Qualitat 
Elecció del mètode a emprar i preparació de les preguntes a realitzar, anàlisi i publicació 
dels resultats. 

 

 

 
1-2. Necessitat de conèixer l’estat 
del personal 

3. Enquesta 
abans de cada 
jornada GRIB – 
IMP 015 

4. Reunió 
plenària 

5. Publicació de 
resultats i accions a 
portar a terme a les 
jornades GRIB 

6. Decidir les accions a portar a terme 
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