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Estudi de Clima Laboral 2017 de Sant Pau
L’Estudi de Clima Laboral 2017 de Sant Pau ha comptat amb una important col·laboració
de les persones que treballen a l’Hospital. Des de la Direcció de Recursos Humans van
voler agrair la seva participació en aquesta primera enquesta, i traslladar que la seva
implicació és una valuosa ajuda per conèixer les opinions i percepcions sobre el nostre
entorn laboral i per saber què es pot millorar per a generar un entorn d’excel·lència.
Concretament un 30,9% dels professionals de Sant Pau van emplenar l’enquesta, que era
anònima i qüestionava sobre aspectes com ara el lideratge, el compromís, l’eficiència
organitzativa o la gestió de talent. Un cop analitzats els resultats obtinguts es posaran en
marxa les accions de millora que es considerin i també accions per mantenir i potenciar
els punts forts identificats a Sant Pau.

Sant Pau reconegut com a Hand Trauma Center fins
l’any 2020
L’Hospital de Sant Pau va tornar a acreditar-se com a Hand Trauma Center per The Hand
Trauma Committee (HTC) de la Federation of European Societies for Surgery of the Hand
(FESSH) fins l’any 2020. Lideren l'equip d'aquesta especialitat la Dra. Claudia Lamas i el
Dr. Ignasi Proubasta.
Els Hand Trauma Center són unitats d’excel·lència en qualitat i nombre de casos
complexos tractats; i són centres acreditats europeus de formació en aquesta especialitat.
Només ni han 65 a Europa i a Catalunya únicament el de l’Hospital de Sant Pau.

Nous patrons per a la Molt Il·lustre Administració
En la reunió de la Molt Il·lustre Administració, celebrada el dia 22 de juny de 2017, es va
incorporar com a Molt Il·lustre Administrador Mn. Josep Maria Turull Garriga, nomenat en
representació del Capítol Catedralici en substitució de Mn. Josep Ramon Pérez Sánchez.
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Nomenaments de Xavier Rodríguez i Guasch i Josep
Maria Argimon i Pallàs com a patrons de la FGS
Durant la sessió del Patronat de la Fundació, celebrada el passat 25 de juliol de 2017,
Xavier Rodríguez i Guasch i Josep Maria Argimon i Pallàs van acceptar els càrrecs de
patrons de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en
representació de la Generalitat de Catalunya, en substitució de Neus Rams i Pla i
Salvador Maluquer i Amorós, respectivament.

Servei de Mediació Interna per a la resolució de
Conflictes en les relacions laborals
Ja està en marxa el Servei de Mediació Interna per a la resolució de Conflictes en les
relacions laborals elaborat pel Departament de Recursos Humans de l’Hospital. Aquest
servei forma part d’un conjunt d’accions que permeten establir una política de prevenció i
gestió dels conflictes dintre de la nostra organització.
Es pot accedir enviant un correu a gestioconflictes@santpau.cat o trucant als telèfons 93
553 76 39 o 93 553 7619.
I es pot consultar també el protocol d’actuació a la intranet de l’Hospital.
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