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La Diputació de Tarragona recull el Premi a
l'Excel·lència en la Gestió Pública que atorga el
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
El lliurament del reconeixement, en el marc dels XII Premis
a la Qualitat i Innovació en la Gestió Pública, es va celebrar
a Madrid
El secretari d'Estat de la Funció Pública, José Antonio Benedicto, va fer lliurament a la Diputació
de Tarragona del Premi a l'Excel·lència en la Gestió Pública, que atorga anualment el Ministeri
de Política Territorial i Funció Pública, inclòs en els Premis a la Qualitat i Innovació en la Gestió
Pública i que ha distinguit la Diputació de Tarragona. La secretària general de la Diputació, Pilar
Sánchez, fou la representant de la institució en l'acte de lliurament dels premis que va tenir lloc a
Madrid el dijous al vespre.
Els premis a l'Excel·lència es lliuren a aquelles organitzacions que són reconegudes per la
qualitat en la gestió segons els models d'Excel·lència EFQM (European Foundation Quality
Management) o CAF (Marco Común de Evaluación). En aquesta 12 edició de totes les
candidatures escollides el jurat ha atorgat el premi a la Diputació de Tarragona
Els Premis també es va reconèixer, amb una Menció especial a la Delegació de Defensa a
Melilla i dos accèssit al servei de farmàcia dels hospitals Universitario Gregorio Marañón i
Universitario de Getafe, i en la modalitat d'Innovació en la Gestió, a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
Organitzacions públiques d'arreu de l'Estat espanyol han optat a aquest premi, en la modalitat
d'Excel·lència en la Gestió Pública, amb el requisit d'haver obtingut prèviament com a mínim un
reconeixement de més de 300 punts EFQM de la qualitat i excel·lència dels seus sistemes de
gestió. En aquest sentit, la Diputació de Tarragona va obtenir l'any 2010 el segell 300+ atorgat
per l'European Foundation for Quality Management (EFQM); el 2014 va ser reconegut amb el
segell 400+, i l'any 2017 va rebre el segell europeu de qualitat EFQM 500+, convertint-se en la
primera diputació de l'Estat espanyol en rebre aquesta puntuació.

