
ELS ANTECEDENTS

El Consorci de Transport Sanitari de Catalunya Regió Girona

(CTSC Regió Girona) és una empresa l’activitat de la qual se

centra en el transport sanitari. Porta a terme, des de l’any

2006, la gestió de serveis de transport sanitari urgents, la ges-

tió i coordinació de serveis de transport sanitari no urgents

(TSNU) i la missatgeria sanitària a la província de Girona.

En l’última dècada l’empresa ha anat traçant un camí cap a

l’excel·lència que va començar amb l’obtenció de diverses

normes, com ara la ISO 9001 de gestió de la qualitat (2003),

la ISO 14001 de sistema de gestió ambiental (2010), la nor-

ma UNE 179002 de sistemes de gestió de la qualitat d’em-

preses de transport sanitari (2010) i el model EFQM

d’excel·lència en la gestió 200+ (2011).

El context econòmic general, caracteritzat per ajustos i reta-

llades pressupostàries, i un entorn cada vegada més compe-

titiu van obligar a replantejar el model de gestió empresarial

d’aquesta organització, que disposa d’una plantilla de 447

persones i una flota de 56 vehicles.

Per aquest motiu l’any 2012 l’equip directiu del CTSC va

decidir treballar amb la intenció d’evolucionar en el model

EFQM d’excel·lència en la gestió i superar la puntuació per

arribar als 300+. «Sabíem que per poder optar a concursos

públics és clau estar al dia amb les certificacions en un

moment de gran competitivitat i exigència en el sector. A

més, aquest model havia d’ajudar a millorar la cultura de

participació en l’organització, ja que permet identificar molt

bé els diferents aspectes de millora», explica Pere Maria

Martínez, director general del CTSC.

EL REPTE

El CTSC es va marcar com a objectiu per al 2013 aconseguir

un reconeixement del nivell d’excel·lència (300+) per part

del Club Excel·lència en la Gestió (CEG) i de l’European

Foundation for Quality Management (EFQM).

Així, doncs, la direcció general del CTSC va confiar en Com-

tec per desenvolupar tot el projecte. A més, tenien molt clar

que aquest procés els havia d’ajudar a detectar punts de

millora i potenciar el sentiment de pertinença dels treballa-

dors a l’organització.

EL MODEL EFQM

El model de certificació EFQM és un model d’excel·lència en

la gestió com a via per a l’autoavaluació i la determinació

dels processos de millora contínua en entorns empresarials

tant privats com públics. Les organitzacions excel·lents són

les que aconsegueixen mantenir nivells superiors de rendi-

ment que satisfacin o excedeixin les expectatives de tots els

seus grups d’interès, i s’inspiren en els següents conceptes

fonamentals:

p Aconseguir resultats equilibrats.

p Afegir valor per als clients.

p Liderar amb visió, inspiració i integritat.

p Gestionar per processos.

p Aconseguir l’èxit mitjançant les persones.

p Fomentar la creativitat i la innovació.

p Construir aliances.

p Responsabilitzar-se d’un futur sostenible.

LA METODOLOGIA

Comtec va basar el projecte en implicar l’equip del CTSC en

la posada en marxa d’un procés participatiu d’autoavaluació

per identificar oportunitats de millora i establir un pla d’ac-

ció. Així s’aconseguiria complir els dos objectius que calia

assolir per al client: el reconeixement extern i la cohesió

interna.

Aquesta tutela es va fomentar en les accions següents:

p Assessorament per a la planificació i la supervisió del

projecte.

p Assessorament per a la redacció de la memòria EFQM,

d’autoavaluació segons el model EFQM i d’establiment

del pla de millora.

p Formació de l’equip avaluador.

p Validació de l’autoavaluació feta per part del CTSC Regió

Girona.

p Establiment del full de ruta.

Durant els quatre mesos que va durar el projecte Comtec va

organitzar vuit sessions de treball (formació, avaluació, prio-

rització i pla de millora) amb responsables dels diferents

departaments del CTSC, des del cap de producció fins al

responsable de compres, passant pel representant del

comitè d’empresa.

«La tasca de Comtec va ser d’assessorament, formació i

acompanyament. Van analitzar el CTSC en profunditat per

tal de conèixer tots els processos de treball, i ens van fer

sessions formatives que ens van ajudar a veure tots els

punts de millora que hi havia tant en la gestió com en l’orga-

nització per aconseguir ser millors en tots els àmbits profes-

sionals», explica Pere Maria Martínez.

Un cop elaborat el diagnòstic, Comtec, amb el CTSC, va defi-

nir un full de ruta i un calendari d’actuació per aconseguir

optimitzar la gestió interna i aconseguir l’objectiu d’una

bona puntuació en el model EFQM. «Des de Comtec els aju-

dem a identificar els temes interns més importants i els que

considerem que requeririen una millora», explica Pau Negre,

soci i director executiu de Comtec.

Tot el treball es va concentrar en la memòria EFQM de

sol·licitud del segell d’excel·lència europea 300+/400+, on

es descriuen diversos paràmetres de l’organització, com ara

lideratge, estratègia, persones, aliances i recursos, o pro-

ductes i serveis.

ELS RESULTATS

L’assessoria de Comtec va aconseguir obtenir el reconeixe-

ment EFQM 400+, i es va convertir en la primera empresa

del sector a Catalunya amb aquesta puntuació, només supe-

rada pel SAMUR (Madrid) a escala estatal. «Hem estat pio-

ners a aconseguir aquesta puntuació amb aquest segell

d’excel·lència i això ens converteix ara en referents. Gran

part del sector es reflecteix ara en el que fem», afegeix Pere

Maria Martínez.

«L’experiència de treballar amb Comtec ens va aportar una

nova visió externa de l’organització que ens va ser de molta

utilitat, a partir d’un equip molt professional, amb una anàli-

si molt precisa i un diagnòstic molt sincer de la nostra situa-

ció», afirma Pere Maria Martínez . «I la prova és que vam

superar la puntuació prevista i vam aconseguir la 400+».

«El grau d’implicació de totes les persones del CTSC ens va

ajudar molt a poder elaborar una memòria que l’avaluador

va puntuar amb nota alta. Després de l’obtenció d’aquesta

certificació, estem encara més convençuts que el model

EFQM d’excel·lència en la gestió és una eina molt bona per

gestionar el canvi i dinamitzar les organitzacions», conclou

Pau Negre, soci i director executiu de Comtec.p

QUÈ ÉS COMTEC?

Comtec és una empresa de serveis de consultoria estratègi-

ca, sistemes i operacions creada l’any 1996 a Barcelona amb

la missió d’ajudar a millorar la gestió i el desenvolupament de

les organitzacions.

«L’assessorament i les aportacions

de Comtec ens han ajudat a treure el

màxim profit al model EFQM i

aconseguir reconeixement extern i

intern», Pere Maria Martínez, director

general del CTSC.

MONOGRÀFIC URGÈNCIES

PAU NEGRE / Soci i Director Executiu de Comtec

A FONS

El CTSC de Girona aconsegueix la primera

certificació EFQM 400+ del sector 

a Catalunya amb el suport de Comtec

Rambla de Catalunya, núm. 39, 2n 1a

08007 Barcelona

Tel. 93 487 46 56

correo@comtecquality.com

Twitter  @ComtecQuality

www.comtecquality.com

ACES 48  23/10/13  18:49  Página 14


