NOTÍCIA

X Jornada ACES
Recursos Humans en l’àmbit de la sanitat privada
El passat 17 de novembre l’ACES va organitzar la X Jornada ACES dedicada als recursos humans
en l'àmbit de la sanitat privada. L'acte es va desenvolupar a la Clínica Sant Antoni de Barcelona
i estava adreçada a directius, comandaments i tècnics de recursos humans, professionals
d'infermeria i de l'àmbit sanitari i empreses relacionades amb la gestió del talent.
El tema central de discussió va ser la manera de fer front als reptes actuals en l'àmbit de la
gestió de persones. La sessió es va estructurar en tres taules rodones.
La primera es va focalitzar en les diferències generacionals en l’àmbit sanitari i la realitat
actual de la conciliació. Va comptar amb la participació de Francisco Barreira, responsable
territorial a Catalunya de Persones i Talent del grup HM Hospitales; José María Juárez, director
de Recursos Humans (RRHH) de la Clínica Corachan; Susana Ruiz, directora de RRHH de
QuironSalud; i Aleix Vila director de RRHH de l'Institut Català de la Retina. En aquesta taula es
van debatre estratègies per atraure i mantenir les persones joves a les organitzacions davant
d'una situació d'escassetat de professionals.
Seguint aquest fil, la segona taula va aprofundir específicament sobre la falta de professionals
sanitaris. Va comptar amb la presència de Pedro Ayesa, director – gerent de la Clínica Sant
Antoni; Fernando Collado, conseller del grup Assistència Sanitària i membre de la junta
directiva de l'ACES; Paola Galbany, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona;
Glòria Jam, responsable de Healthcare & Education de Randstad; i Marc Soler, director general
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. En aquest debat es van valorar les possibles
respostes davant la citada escassetat que passen per identificar millor el talent existent al
mercat i per oferir un major reconeixement als professionals, no només des del punt de vista
econòmic, sinó també en el sentit d'oferir més flexibilitat i suport en el desenvolupament de
les carreres professionals dins de les empreses.
Finalment, la tercera taula va abordar el tema de la negociació col·lectiva centrant-se en els
seus avantatges i mancances. Hi van participar Juan Corbacho responsable de sanitat d'UGT,
Josep Ginesta, secretari general de PIMEC; Eva Muñoz, advocada laboralista d’Antràs i
assessora laboral de l´ACES, i Josep Maria Yagüe, secretari d’acció sindical de la Federació de
Sanitat de Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Els participants van debatre sobre els
efectes que ha tingut la pandèmia en la negociació col·lectiva i com aquest fet pot afectar els
futurs convenis. També es van plantejar altres qüestions com l'equilibri entre les necessitats
professionals individuals i les empresarials o la presència i els efectes de la ultraactivitat en el
sector.
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Aquesta jornada, densa en continguts, també va incloure tres conferències sobre tres
temàtiques relacionades amb els debats: el dret a la desconnexió digital; la gestió de la igualtat
i de l'assetjament a les organitzacions; i la digitalització i el treball 4.0 com a resposta a la
manca de professionals.
L’acte va finalitzar amb un agraïment als participants i assistents per part del president de
l’ACES, Lluís Monset, i de la directora general, Anna Zarzosa. El president va tenir, a més, un
sentit record per a José Antonio Fernández Bustillo -secretari general de la patronal que va
morir el 2019- que va culminar amb el lliurament de la insígnia d'or de l'ACES a la seva vídua,
Marta Terricabras.
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