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MILLOREM LA GESTIÓ DEL DESPATX:  
CAUSES DE LA INEFICIÈNCIA I COM MINIMITZAR-LES 

Aquest 2017 ACI ha posat en marxa una sèrie de trobades entre els associats, els Afterwork ACI, amb la 

finalitat d’abordar problemàtiques comuns i molt específiques que sorgeixen en els despatxos  

professionals que conformen l’ACI i que difereixen de les habituals jornades tècniques. 

El passat 1 de Juny va tenir lloc la segona edició d’aquesta modalitat, en la que s’abordà un tema  

transcendental en la Gestió dels despatxos com és la Ineficiència, les seves possibles causes i com  

minimitzar-les.  

Per a poder-hi aprofundir, es comptà amb la col·laboració de Víctor Balbastre, de l’empresa Leadering  

Lab, especialista en temes de coaching i eficiència en processos empresarials. 

Com a introducció de la jornada, es va parlar sobre la ineficiència i les principals conseqüències que impli-

ca, plantejant un llistat de possibles aspectes que afecten a l’eficiència en el despatx: una mala planifica-

ció dels projectes, multitasques, deficiència en la transmissió d’ordres, falta de planificació, mala definició 

d’objectius, etc. 

La proposta LDL pot millorar la producció, l’eficiència i el compromís del treballador, que se sent a gust a 

l’empresa, afectant a l’autolideratge en l’eficiència. 



 

 

Seguidament es va parlar sobre els processos i protocols que intervenen en un despatx professional dedi-

cat a la consultoria i es va comparar amb com haurien de ser per millorar-ne l’eficiència, analitzant tots els 

aspectes que hi intervenen. Cada empresa va poder aportar la seva experiència fins al moment, posant en 

comú les problemàtiques més habituals i buscant possibles solucions a les situacions plantejades. 

Arrel d’aquesta jornada i a petició dels assistents, ACI i Leadering Lab promouran una formació específica 

en aquesta àrea per als seus associats durant el 2018. 

Tots aquells que estiguin interessats en assistir a aquestes o altres jornades que organitza ACI, poden  

posar-se en contacte amb l’Associació, dirigint un correu electrònic a info@acicat.org o bé trucant al 

693.84.01.27. 


