
 

 

CGP us presenta un nou servei extern: 

Atenció i acompanyament als treballadors/es 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ: 

Si voleu més informació de què consisteix el servei o necessiteu un cop de mà per a la millora i 

desenvolupament de les persones que formen part de la vostra organització, podeu trucar-nos al 933 189 655 o 

escriure un email a acendon@gestionpublica.es 

El servei pot incloure, entre d’altres, les següents actuacions: 

• Atenció periòdica presencial als empleats/des per tal d’escoltar les seves necessitats i/o 

problemàtiques 

• Oferir mecanismes per a la gestió de l’estrès, les puntes de treball, el malestar, etc.. 

• Plantejament de solucions concretes per a resoldre situacions de conflicte (propostes de canvi 

organitzatiu, propostes de modificació dels instruments bàsics de gestió dels RRHH, etc..) 

• Accions conduents a la implementació de les solucions plantejades (negociació amb sindicats, 

mediació entre companys, reunions amb comandaments, etc..) 

• Recepció, acollida i presentació de nous empleats/des 

• Elaboració de plans de formació i/o carrera individuals per tal d’aconseguir que els 

empleats/des aconsegueixin els seus objectius professionals 

• Acompanyament en processos de canvi 

• Coaching, desenvolupament d’habilitats i empoderament dels empleats/des en rols específics 

• Propostes de plans i accions per a la millora del clima laboral i l’ambient de treball 

 

Els beneficis d’aquest servei són: 

✓ Potenciar el vincle amb la pròpia Institució, generant que els treballadors s’identifiquin com a 

part principal i essencial de l’organització on presten els seus serveis 

✓ Retenir el valor, detectant situacions de desmotivació o malestar abans que sigui massa tard 

✓ Resoldre situacions de conflicte abans que s’enquistin 

✓ Millorar el benestar dels empleats/des, fent-los protagonistes del seu desenvolupament i 

potenciant oportunitats de canvi i millora 

✓ Fomentar que la nostra sigui una institució saludable, no només en termes físics sinó també 

psicològics i en termes de benestar 

✓ Conèixer els nostres empleats/des per poder oferir oportunitats de millora pel seu creixement 

✓ Centralitzar, canalitzar i donar resposta a les demandes dels empleats/des 

✓ Retornar benestar i felicitat als nostres ciutadans/es a través d’una prestació de serveis de 

qualitat 

 

Clima laboral deteriorat?      Baixa motivació?     Insatisfacció generalitzada? 

 

CGP us proposa comptar amb nosaltres per a la prestació d’un servei 

d’atenció i acompanyament als vostres treballadors/es  

Es tracta d’un servei que consisteix en l’atenció periòdica presencial als empleats/des de la vostra 

Institució per part de professionals qualificats de CGP, els quals, mitjançant l’escolta activa de les seves 

necessitats, plantejaran propostes i alternatives de solució coherents amb la situació, les estructures 

existents, els vostres instruments de gestió i la legalitat. 

Les Oficines d’atenció i acompanyament al treballador/a tenen per objecte el desenvolupament 

personal i professional dels empleats/des de la vostra Institució, entenent que aquests són peces 

fonamentals dels serveis que es presten i requereixen d’un acompanyament al llarg de tota la seva vida 

laboral, que sol ser per l’especial naturalesa del nostre sistema, molt estable i amb poques oportunitats 

de creixement, el que freqüentment genera situacions de desmotivació i desvinculació amb 

l’organització. 

 

 


