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1. Introducció 

El present Informe de Riscos Psicosocials s’ha realitzat a partir de mètodes qualitatius. 

Amb motiu dels resultats obtinguts en l’administració de qüestionaris, el Grup de Treball, 

va decidir portar a terme unes dinàmiques o grups de discussió en dos subdireccions.  

 

L’objectiu principal de les dinàmiques de grup és recollir informació sobre les condicions 

particulars existents en cada subdirecció. Aquesta informació permetrà conèixer la 

problemàtica específica de cada col·lectiu de treballadors, complementant-se amb altres 

dades aportades pel qüestionari d’avaluació psicosocial, en aquest cas, FPSICO V3.1. 

La dinàmica de grup ens permetrà a través d’una reunió distesa amb els treballadors de 
llocs similars poder parlar de la feina en general, d’allò que es valora com a més positiu i 
negatiu per part dels treballadors que formen l’empresa, així com, poder percebre 
l’ambient de treball inherent i les relacions existents dins de l’organització. 

 

 

 

 

2. Dades de l’empresa 

 

NOM DE L’EMPRESA  INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

ADREÇA  
Parc de Montjuic, s/n,  

08038 Barcelona 

Nº CONTRACTE 342068 2016 
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DATES  

• DINÀMIQUES DE GRUP:  

16/05/2018 i 25/05/2018 

 

 
 

PERSONES INTERLOCUTORES I REPRESENTANTS DE L’EMPRESA 

• Laura Marimón – Dpt. RRHH i Prevenció 

   

PERSONES INTERLOCUTORES I REPRESENTANTS DE QUIRÓN PREVENCIÓN 

• Esther Gassó  Tècnica Superior en PRL 

• Olga Casas  Tècnica Superior en PRL 

 

2.1. Activitat i característiques de l’empresa 

Les funcions de l’ICGC són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre 

geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les 

d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la 

informació sobre el sòl i el subsòl. 

A partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de les subdireccions, el Grup de Treball, va 

considerar convenient realitzar tres dinàmiques de grup, amb els col·lectius de Sismologia 

i Geofísica, així com oferir la possibilitat de realitzar entrevistes a responsables de 

departament, essent finalment realitzada una entrevista. 

Les convocatòries es van realitzar amb caràcter voluntari. 
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2.2. Resultats per Subdirecció General 
 

Els resultats obtinguts per Subdirecció General en l’aplicació del qüestionari FPSICO V3.1 

van ser els següents: 

  

Una de les recomanacions proposades a avaluar amb el Grup de Treball, va ser la realització 

de dinàmiques o grups de discussió per promoure la participació dels treballadors en els 

diferents aspectes que configuren la seva feina. 

 

Es van realitzar un total de 3 dinàmiques i 1 entrevista. 

 

 

FACTORS 
Geodèsia i 
Carografia 
(81 treb.) 

Geologia i 
Geotècnia + 

Subdirecció Adjunta 
de Geologia 

(22 treb.) 

Geofísica  
(12 treb.) 

Serveis + Direcció 
(59 treb.) 

Temps de treball     

Autonomia     

Carrega de treball     

Demandes 
psicològiques     

Varietat-Contingut     

Participació-Supervisió       

Interès pel Treballador     

Desenvolupament de 
rol     

Relacions i recolzament 
social     
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INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS 

(MÈTODES QUALITATIUS) 

2.3. Dinàmiques de Grup 
 

DINÀMICA 1 
 

És precís fer constar que els punts que apareixen en els quadres de les dinàmiques i 

entrevista, són aportacions realitzades pels / les treballadors/es i no una valoració del 

tècnic, quedant reflectides aquelles aportacions en les que la majoria hi estava d’acord. 

ASPECTES NEGATIUS 
 

• Després d’anys seguim amb la mateixa categoria professional.  

• El sou no es correspon amb el currículum i tampoc amb els estudis. 

• La tasca que fem no es correspon amb el sou. 

• No hi ha reconeixement de la feina. 

• No es veu projecció de futur. 

• L’horari és molt flexible si no fas treball de camp. 

• El treball de camp, et condiciona molt. Et fa difícil poder conciliar amb la família. 

• No es cobreixen les baixes ni les jubilacions, es reparteix la feina. 

• L’empresa té necessitat de control i això genera desconfiança en els tècnics. 

• T’has de barallar per aconseguir coses que són evidents. Et desgasta molt haver de 
demostrar que necessites mitjans. 

• Hi ha molta burocràcia. 

• Els programes i sistemes no funcionen correctament. T’has de buscar el problema, quan 
no l’has generat tu. 

• Altres no calculen els problemes que els canvis poden generar. 

• Hi ha obsessió per demanar permís per a tota l’escala jeràrquica. 

• Les càrregues de treball no estan ben repartides perquè no es contracta a ningú. 

• Poden passar mesos des de que una persona està amb una baixa de llarga durada fins que 
es publica la convocatòria.  

• Ens envien un correu amb les necessitats de formació, però no ens proposen les que 
necessitem. 

• Les xerrades que tu fas, compten com a formació quan ets tu el que la imparteix. 

• Per a la publicació d’articles, tesis (fas de tutor) no ens faciliten hores dins la jornada 
laboral, però a final d’any l’ICGC ens demana llistat d’aquesta feina, recopilació d’aquestes 
publicacions. 

• La compensació de les hores extres que fan les persones que tenen reducció de jornada 
és inferior a la gent que no en té. 

• No es tracta a tothom de igual manera.  

• Les vacances s’han d’organitzar amb el propi servei. 
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(MÈTODES QUALITATIUS) 

• Hi ha feines que són de risc i en canvi no tenen aquesta consideració de perillositat.  

• Administració desconeix en què consisteix el treball de camp. 

• Les despeses dels imprevistos les has d’assumir tu. La fulla de despeses arriba fins el 
Director, passant per tots els caps. 

• No sempre es fan reunions per informar-nos de cap on va l’ICGC. 

• S’arrossega malestar des de la fusió. Encara s’assenyala de quina Institució vens. Els del 
geològic són els forasters.  
 
 

ASPECTES POSITIUS 
 

• Hi ha recolzament del cap d’Àrea i del cap directe. 

• La feina tècnica inclou moltes coses, és molt variada. 

• L’ambient i els companys. 

• Les guàrdies les paguen. 

• Alguns beneficis socials. 

• L’horari és molt bo. 
 
 

PROPOSTES DE MILLORA DELS TREBALLADORS/ES 
 

• El sistema hauria d’estar duplicat. No pot ser que un Servei Públic tingui talls de 
subministrament. En aquell període de tall hi poden haver allaus, sismes, etc. 

• Revisió de la categoria. 

• Cobrir les baixes i de manera àgil. 

• Tenir respecte i reconeixement per la feina que fem. 
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DINÀMICA 2 
 

És precís fer constar que els punts que apareixen en els quadres de les dinàmiques i 

entrevista, són aportacions realitzades pels / les treballadors/es i no una valoració del 

tècnic, quedant reflectides aquelles aportacions en les que la majoria hi estava d’acord. 

ASPECTES NEGATIUS 
 

• Promoció cero. 

• Manca de RH. 

• Depenent de la Subdirecció on estàs, la feina pot anar millor o pitjor. 

• L’any 2014 es va produir una fusió / absorció i van haver acomiadaments improcedents, 
tots provinents del Geològic. 

• No s’ha fet cap reunió per saber cap a on es va. Tot ve per imposició dels caps. 

• La promoció a cap, ve per designació del Director. 

• Les expectatives s’han anat apagant. 

• És una empresa envellida. 

• La visió del Cartogràfic i el Geològic són diferents i difícils d’encaixar. 

• L’Estructura és rígida i no tenen interessos en comú. 

• Falten especialistes i manca administrar els recursos. 

• Falta que la Direcció estableixi unes línies clares. 

• Amb la nova Direcció, hi ha més marge per fer les coses. 

• Els càrrecs destrueixen moltes coses. Els caps d’Àrea no són sobirans dels projectes. 

• La gent està cremada. 

• Hi ha poca comunicació entre les diferents subdireccions. La casa no afavoreix la 
transversalitat. 

• La burocràcia està dimensionada. 

• La subdirecció de serveis pensa que els treballadors han de treballar per a ells, quan hauria 
de ser al contrari. 

• Molta paperassa per omplir, excels, despeses, comandes d’equips, etc. 

• Els objectius no estan unificats. 
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(MÈTODES QUALITATIUS) 

ASPECTES POSITIUS 
 

• S’ha destensat la manera de fer les coses. 

• Faig més hores, però en millors condicions. 

• La formació. 

• La relació amb els companys és molt favorable i ha millorat. 

• Els que vénen de Geofísica estan millor perquè han canviat els seus responsables. 
 
 

PROPOSTES DE MILLORA DELS TREBALLADORS/ES 
 

• Treballar els projectes des de diferents Àrees. Establir cercles de qualitat. 

• Que les subdireccions afavorissin treballar en grup. 

• Més comunicació i transversalitat entre subdireccions. 

• Unificar els objectius de l’empresa. 

• Reconeixement professional. 
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DINÀMICA 3 
 

És precís fer constar que els punts que apareixen en els quadres de les dinàmiques i 

entrevista, són aportacions realitzades pels / les treballadors/es i no una valoració del 

tècnic, quedant reflectides aquelles aportacions en les que la majoria hi estava d’acord. 

ASPECTES NEGATIUS 
 

• L’estructura actual és un arreglo perquè hi ha gent penjada a l’organigrama. 

• Al principi de la fusió hi havia mal rotllo entre els caps. Aquest mal rotllo repercuteix en 
els companys perquè té efecte cascada. 

• Hi ha hagut més enfrontament entre el Geocat i el Geològic, que amb el Cartogràfic. 

• Les funcions i rols no estan ben definits. 

• S’arrosseguen molts greuges que no es milloren. 

• No hi ha possibilitat de promoció. 

• A nivell personal s’està millor, però amb indefinició de funcions. 

• Les categories professionals, no s’adeqüen a les tasques que fan. 

• Hi ha molta càrrega de treball i no es poden complir amb els temps definits en els 
contractes del Departament de la Generalitat. 

• Alguns caps es mouen per interessos personals i no ajuden. 

• El treball de camp es menysprea, es pensen que és anar a passejar. 

• Es posa en dubte el treball de camp i posen entrebancs per pagar els Km. Hi ha molta 
burocràcia i control. 

• Hi ha molta feina administrativa. 

• La formació que es facilita no és la que es necessita. Fer un programa de formació és molt 
difícil perquè és molt específic. 

• Falta de reconeixement. 

• Encara hi ha judicis pendents pels acomiadaments del Geològic. 

• El càrrecs s’anomenen a dit. El càrrec de responsable, és l’únic que passa per una prova. 
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INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS 
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ASPECTES POSITIUS 
 

• El sou. 

• L’horari. 

• La feina. 

• Poder planificar. 
 
 

PROPOSTES DE MILLORA DELS TREBALLADORS/ES 
 

• Incorporar l’avaluació per competències. 

• Més gent. 

• Definició de funcions i rols. Establir fluxos de treball. 

• Responsables resolutius. 

• Avaluació de càrregues de treball. 

• Reconeixement professional. 
 

 
 

 

Es va realitzar una entrevista semiestructurada a una treballadora. No s’inclouen els 

comentaris de l’entrevista per evitar vulnerar la confidencialitat de la mateixa. En l’apartat 

de proposta de mesures, quedaran recollides les recomanacions d’aquelles situacions que 

s’han identificat com possible risc psicosocial. 
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3. Proposta de Recomanacions a partir de la informació 

facilitada en les Dinàmiques de Grup i Entrevista 

 

A partir de la informació recopilada a través de les dinàmiques i l’entrevista, s’han recollit 

alguns aspectes susceptibles de ser millorats, com són els que es descriuen a continuació: 

- Impulsar la formació dirigida a directius i comandaments en l’adquisició integral de 
competències i eines per a la gestió de persones (resolució de conflictes, lideratge, 
planificació, innovació, negociació, comunicació, riscos psicosocials, etc.). 

 

- Segons informació facilitada pels treballadors/es, s’ha contractat una empresa 
externa per dur a terme la definició dels llocs de treball. Revisar els continguts, les 
càrregues de feina i definició de responsabilitats. 

 

- Es recomana revisar els procediments de treball, per conèixer la funcionalitat i 
utilitat dels mateixos. 

 

- Es recomana introduir l’eina de Valoració de l’Acompliment. La finalitat d’aquesta 
eina és la d’establir d’una manera clara la relació que hi ha i l’esperada, entre el 
treballador i l’empresa.  

 

- Es recomana estudiar la possibilitat de crear cercles de qualitat amb l’objectiu de 
treballar projectes de manera més transversal. 

 

- Es recomana definir una política de transparència que recullin les línies de treball i 
cap a on vol anar l’ICGC, és a dir, definir el projecte de futur, per tal d’aconseguir 
més credibilitat i cohesió amb els treballadors. És important que els treballadors 
puguin saber el projecte en el que se’ls demana implicació. 

 

- Revisar l’actual política de promoció i opció a ocupar una vacant, de manera que 
s’intenti evitar la sensació de tracte de favor o falta de transparència en el procés. 
Caldrà revisar els canals de comunicació per valorar la seva efectivitat. L’empresa 
informa que totes les vacants que es produeixen a l’Institut es publiquen primer 
internament per tal que el personal intern tingui prioritat en la cobertura, facilitant 



E 
Evalluación Específica de Riesgos Psicosociales 

ICGC 

Ref. 342068 2016 

13 

 
 
 

INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS 

(MÈTODES QUALITATIUS) 

així la promoció interna. Només si internament no es pot cobrir el lloc, passa a 
convocatòria externa.  

- Es recomana estudiar la possibilitat de crear projectes on intervinguin agents de les 
diferents empreses integrades en el Institut, per tal d’evitar diferències o 
depurar/minimitzar els efectes en les sensibilitats produïdes en el procés de fusió. 
Unificar objectius i criteris. 

 

- Revisar els criteris pels quals a formació que imparteix un tècnic, compta com a 
formació rebuda. 

 

- Es recomana revisar l’eficàcia de les eines de control, que poden generar la sensació 
de sobrecàrrega i excés de burocràcia. Es recomana revisar els mecanismes 
d’aquest control en el cas de les despeses. Valorar la necessitat de que passin per 
tots els caps, així com pot passar també en la petició de recursos necessaris per la 
feina. 

 

- Revisar el concepte de perillositat en determinades tasques, si aquestes presenten 
risc. 

 

- Es recomana incorporar activitats compartides i adreçades als responsables, que 
els permetin assolir les competències necessàries del treball en equip. L’objectiu és 
fomentar el treball cooperatiu amb un fi comú. Valorar la possibilitat de fer 
seguiment de la consecució dels objectius i la implementació dels coneixements 
assolits, de manera intragrupal i intergrupal.  

 

 
ES MANTENEN LES RECOMANACIONS DERIVADES DELS RESULTATS DEL QÜESTIONARIS 

QUE S’HAN VIST REFORÇADES A PARTIR DE LES APORTACIONS REALITZADES PELS 

TREBALLADORS/ES EN LES DINÀMIQUES I ENTREVISTA 

 

- Es recomana estudiar la possibilitat de formar grups de treball o revisar els que hi ha, 
per a promoure la participació dels treballadors en els diferents aspectes que 
configuren la seva feina, amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia i introduir aquells aspectes 
que els permeti una millora qualitativa del grup. 

 



E 
Evalluación Específica de Riesgos Psicosociales 

ICGC 

Ref. 342068 2016 

14 

 
 
 

INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS 

(MÈTODES QUALITATIUS) 

- Estudiar la possibilitat d’introduir reunions curtes d’aproximadament 10 minuts per 
posar en comú l’activitat del dia, aspectes rellevants i/o problemes i per tant, 
augmentar la percepció de participació. Valorar aquesta reunió amb el grup de treball. 

 
- Es recomana estudiar la possibilitat d’incorporar eines que facilitin compartir els 

coneixements amb els companys, creant un espai de treball de caràcter voluntari, per 
compartir les seves experiències i èxits. 

 
- Es recomana implantar un sistema de comunicació, que permeti recollir les inquietuds 

formatives dels treballadors (per ex.: formulari de formació).  
 

- Es recomana revisar els sistemes de comunicació, per tal de saber si els treballadors 
coneixen els canals on trobar la informació.  

 

- Es recomana realitzar recordatoris de la ruta on els treballadors poden consultar 
diferents aspectes relacionats amb els procediments, eines preventives, etc. que 
l’empresa posa al seu abast. 

 

- Es recomana realitzar un procediment de les vacants, de manera que els treballadors 
puguin conèixer els passos que es segueixen, des del moment en el que es crea una 
vacant fins a que es comunica la incorporació de la persona seleccionada. 

 

- Es recomana estudiar la possibilitat de crear un manual d’acollida. 
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El present informe ha estat elaborat per QuirónPrevención. 

Consta de 15 pàgines totes elles numerades. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Olga Casas 

Tècnic Superior P.R.LL. Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 

 

 

 

Barcelona, 9 d’octubre de 2018 


