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Presentació i Benvinguda 
 
Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà, dóna la benvinguda als 
assistents i destaca la col·laboració amb l’Obra Social "la Caixa" en un projecte 
que entra en el seu segon any. Com a novetat respecte del primer taller, en el 
d'avui es tuitejaran en directe algunes de les aportacions més rellevants. 
Assenyala la importància de poder comptar amb les aportacions de la Dra. 
Román i ressalta la feina feta per la secretaria tècnica (Anna Bolaños i José 
Antonio Lavado) en la preparació i conducció dels tallers. 
 
A continuació, Anna Bolaños recorda que les aportacions fetes durant els tallers 
es recolliran sense atribució a cap persona o organització, tot respectant la 
confidencialitat. Si, tot i així, algú se sent incòmode amb aquesta difusió, pot 
contactar amb la secretaria tècnica. L'objectiu d'aquests tallers és aprofundir en 
l'aplicació de l'ètica en les organitzacions i explorar instruments que facilitin la 
gestió d'aquest àmbit. Com a objectiu final, es pretén elaborar una taula que 
sigui una compilació amb tots els indicadors i accions que ens poden ajudar a 
ser pioners i exercir una influència capdavantera en aquesta temàtica. La idea 
és que el document-repositori es vagi emplenant de manera col·laborativa amb 
les aportacions que d'aquí al 20 de maig es facin mitjançant el Google Drive 
creat. D'aquesta manera es podrà presentar el resultat a la darrera sessió del 
Cicle.  
 
 

Exposició participativa de la Dra. Begoña Román 
 

En una època de canvis com l'actual, les organitzacions han de posar-se al dia 
en una manera nova d'entendre la responsabilitat social. Ara hi ha més 
exigència i alhora més desconfiança, més desafecció. Com diu Han, quanta més 
transparència s'exigeix, més es denota la desconfiança. La societat de la 
transparència pot portar-nos a una societat exhibicionista, com ja es veu a les 
xarxes socials. Cal reivindicar el valor de la gestió de la confidencialitat, de la 
separació entre espais de deliberació públics i privats. No tot s'ha de compartir. 
 
No podem mirar pel retrovisor i ser nostàlgics de models de direcció que ja no 
funcionen. No funciona el "ordeno y mando" ni la funció directiva “verticaloide”. 
Cal una gestió horitzontal que fomenti la participació, el reconeixement del 
talent i els mèrits. Encara no estem en aquest escenari. Estem en un moment 
de transició on el més important és explicitar el criteri. La democràcia interna 
dins de les organitzacions sovint s'entén malament. Participació no vol dir "tu 
parles i jo faré el que vulgui", no vol dir únicament deixar parlar, sinó valorar 
què fem amb les aportacions, que tinguin incidència real en el canvi d'agenda 
(incidència en el sentit positiu, no el que se sol atribuir al terme al·ludint a un 
accident). També es malentén la política de portes obertes, aquesta no significa 
tenir la porta del despatx oberta i no sortir mai del despatx. El problema de les 
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xarxes socials i la pretesa democratització que representen és que ningú té 
autoritat perquè tothom la té.  
 
En els canvis ha d'haver-hi bidireccionalitat: vindran de dalt i també de baix. És 
fonamental explicitar què volem els uns dels altres, en la gestió de la confiança, 
la lleialtat i la implicació. Les persones no participaran si no confien en tu i en la 
teva paraula. L'ètica és una actitud reflexiva, argumentativa i un treball 
personal que condueix a un nivell de consciència madur. L'ètica crea moral però 
també abandona morals (obsoletes o perjudicials). Abans l'antiguitat era un 
mèrit, ara és un luxe. S'està abandonant la moral de la solera i anem cap a 
morals més complexes (amb elements de fidelitat, perfil, adaptació a noves 
funcions). 
 
L'ètica pot ser una eina de gestió per atreure i retenir el talent, i per això calen 
polítiques de reconeixement. És important el concepte d'exemplaritat tal i com 
l'ha difós Javier Gomá: predicar amb l'exemple perquè l'exemple predica. 
 
Hi ha diverses ètiques que en ocasions es confonen: 
 

 Ètica cívica: gira entorn dels conceptes de dignitat i justícia. Es 
formula tres preguntes en qualsevol situació: 

 
1. I si tothom ho sabés? – Criteri de publicitat. 
2. I si tothom fes el mateix que jo? – Criteri d'universalitat. 
3. I si m'ho fessin a mi? – Criteri de reciprocitat. 

 

 Ètica organitzacional: cal explicitar-la, comunicar les expectatives. 
Apunta a la gestió de la qualitat total. 

  
 Ètica professional: té a veure amb la diligència i l’excel·lència 
 

 Ètica personal: gira entorn de la qualitat de vida, la satisfacció de les 
expectatives personals. Pot entrar en conflicte amb l'organitzacional. 

 
Sovint donem per suposat que compartim supòsits en relació a les creences, 
valors i prejudicis. En les reunions amb equips acostumo a formular tres 
preguntes sobre el concepte de qualitat: 
 

1. Què espera de tu l'empresa i a tu t'agrada que ho esperi? 
2. Què espera de tu l'empresa i a tu no t'agrada que ho esperi? 
3. Que no espera de tu l'empresa i a tu t'agradaria que ho esperés? 

 
La resposta a aquestes preguntes requereix un equip on hi hagi confiança, on 
no es temin represàlies. Els equips que em diuen que tot està bé tenen un 
problema de confiança i, a més, és possible que estiguin perdent quotes 
d'innovació amb aquesta actitud. 
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A continuació alguns dels assistents responen a les preguntes. En relació a la 
pregunta 2 diverses persones assenyalen que la direcció de l'equip no sol estar 
preparada per rebre una resposta sincera. En relació a la pregunta 3 les 
aportacions apunten que agradaria que s'esperés de RH més aportació d'idees. 
 
Begoña Román assenyala que allà on encalla la innovació i el desenvolupament 
és la situació en la qual tenim persones amb idees i no sabem què fer amb 
elles. Cal un equilibri entre seguretat i confiança. El lideratge no és d'una 
persona, és de l'equip. En una societat de la complexitat i la gestió del risc, es 
pensa millor en equip. No cal que tots siguem amics ni fem sopars de 
germanor, el que cal és respecte i reconeixement professional entre els 
membres de l'equip. 
 
Quant a gestió de l'autoritat, cal no confondre descentralització i 
democratització (entesa com que tothom té autoritat). Autoritat és saber fer i el 
saber es poder. Sense autoritat anem a una societat on tothom respon de tot i 
ningú respon de res. 
 
Hi ha 4 fases per generar lideratge: 
 

1. Jo penso i jo decideixo. 
2. Nosaltres pensem, però jo decideixo. 
3. Nosaltres pensem i nosaltres decidim. 
4. Tu penses i tu decideixes (delegació). 

 
El lideratge no és un ciclista amb el mallot groc de líder. S'assembla més aviat a 
una bandada d'ocells en formació que comparteixen velocitat i rumb. 
 
La delegació responsable de tasques implica: 
 

 No delegar “marrons”. 
 Preguntar-se: Sap fer-ho? 
 Preguntar-se: Ho vol fer? 
 Preguntar-se: Què deixarà de fer per passar a fer això? Recordem 

que l'ètica també és abandonar morals. Si no deixa de fer quelcom i li 
donem noves responsabilitats, produirem situacions de burn-out. 

 
És molt important la gestió de l'error en una delegació responsable. Saber com 
es compartirà la responsabilitat de l'error. En altres cultures, com la nord-
americana, en les entrevistes de feina es pregunta als candidats per episodis de 
la seva carrera dels quals se sentin orgullosos, però també se'ls pregunta per 
les “tragèdies” i l'aprenentatge que n'han extret. La persona que no ha comès 
errors no és digna de confiança: amaga els errors per temor.  
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Avishai Margalit a “La sociedad decente” parteix de la premissa segons la qual 
és més fàcil saber allò que humilia que no pas saber què vol dir el respecte. El 
criteri de coherència és molt difícil. Coherència amb què? Amb els codis? Amb 
les nostres conviccions? Amb el que vam dir en el passat? 
 
Alguns criteris que poden orientar la decisió ètica podrien ser: 
 

 Quan allò que ens proposen atenta contra el dret d'un altre, la resposta 
és un no. 

 Quan atempta contra la sostenibilitat de l'organització, la resposta també 
és no. 

 En cas d'un conflicte de drets, cal optar per la part més vulnerable. In 
dubio pro vulnerable.  

 En cas d'un conflicte de drets, cal optar pel més transcendental, és a dir, 
pel que possibilita l’altre. 

 Postergar allò irrevocable. És un principi de cautela. Cal guanyar temps 
per ponderar les decisions que són irrevocables. 

 

Practicant l'aplicació ètica a la presa de decisions 
 

Anna Bolaños presenta la dinàmica que se seguirà per al treball en grup. Els 
assistents reflexionaran sobre 5 problemes ètics. Parlem de problemes i no de 
"dilemes" perquè la paraula "dilema" suggereix una disjuntiva, que només hi ha 
dues possibles solucions. Moltes vegades l'opció més ètica es troba en una 
opció que defuig les opcions extremes. La reflexió es farà en 3 etapes que 
configuren un esquema de reflexió ètica: 
 

1. Deliberació sobre els valors en joc en el problema (10 min.) 
2. Deliberació sobre les possibles accions (25 min.): Caldrà identificar les 

dues accions extremes i 3 accions intermèdies (1 equilibrada, 1 
més atansada a un dels pols extrems i 1 a l'altre pol). 

3. Deliberació sobre la millor decisió final (25 min.): Es puntuaran les 
accions en una escala de l'1 al 5 segons els criteris de: publicitat, 
universalitat, reciprocitat i legalitat. 

 

Consideració ètica 1 

Els empleats són el més important per a nosaltres. Cal respectar i promoure la 
salut dels empleats de l’empresa/organització.  

Descripció de la situació 
A l’empresa, hi ha una administrativa que pateix una fibromiàlgia molt avançada que 
l’impedeix desenvolupar la seva feina habitual, i cap altra feina, i l’Autoritat Sanitària 
no li dóna la incapacitat, ni tampoc la baixa perquè ja ha fet un període llarg de 
baixa. Esgotades aquestes possibilitats, se la podria acomiadar amb motiu de la seva 
incapacitat sobrevinguda.  
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Dilema/problema ètic 
La persona responsable de la gestió de persones coneix bé aquesta treballadora. Sap 
que fins que es va manifestar la malaltia ha complert bé amb les seves comeses i no 
ha estat de baixa per malaltia d’una manera reiterada. D’altra banda, des que se li va 
diagnosticar la fibromialgia ha canviat el seu comportament i es mostra ofesa pel 
que ella anomena “manca de comprensió” pel seu cas. De fet, ha començat a crear 
un cert mal ambient entre els companys i això en una organització que ja ha tingut 
altres problemes amb els sindicats respecte l’allargament de la jornada laboral o del 
reconeixement del mèrit. La direcció general demana una solució del cas, ràpida i no 
conflictiva i el nostre protagonista dubte entre procedir a l’acomiadament, 
recolzant-se en la justificació legal o mantenir aquesta persona a l’empresa per 
protegir-la, d’acord amb els principis ètics de l’empresa. 
 

Valors en conflicte Coherència amb els principis ètics versus acompliment legal 

 
Resultat del treball de grup 
 

Síntesi dels elements bàsics del problema 

No reconeixement per part de l'autoritat sanitària d'una malaltia que impedeix fer la 
feina habitual 

Quins son els valors en conflicte? 

Protecció de l'empleat Sostenibilitat empresa 

Deliberació sobre les accions 

Acció Extrema 1 Acomiadament 

Acció Extrema 2 Permís retribuït sine die 

Acció Intermèdia 1 Reincorporació i seguiment acompliment 

Acció Intermèdia 2 Reforç per cobrir mancances en el lloc habitual 

Acció Intermèdia 3 Oferta adaptació: reducció/flexibilitat horària, canvi de lloc 

 
Deliberació sobre la decisió final 

Proves Possibles accions 

 Acció 
Extrema 1 

Acció 
Intermèdia 1 

Acció 
Intermèdia 3 

Acció 
Intermèdia 2 

Acció 
Extrema 2 

Publicitat 1 3 4 3 1 

Universalitat 1 4 5 2 1 

Reciprocitat 1 3 5 4 5 

Legalitat      

TOTAL 3 10 14 9 7 

Decisió final Acció intermèdia 3 

Observacions Contradicció entre esfera personal i d'organització 

Comentari 
Dra. Román 

Planteja qüestions sobre la confidencialitat de les dades. No 
podem disposar de diagnòstics si la persona no ho vol. 
Estem vivint una cronificació de les malalties. Cada cop 
caldrà decantar-se més cap a una teràpia laboral, adaptar la 
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feina a les condicions de salut. Hi ha malalties sense 
diagnòstic clar. Sovint el factor estressant està en el propi  
lloc de feina. 

Consideració ètica 2 

El respecte pel medi ambient forma part dels principis ètics de l’organització. Ens 
preocupem de cercar les millors solucions en aquest àmbit promovent la innovació 
i treballant per la reducció de l’impacte ambiental de les nostres activitats. 

Descripció de la situació    
Per tal d’aconseguir tenir una flota de taxis més respectuosos amb el medi ambient, 
dins de la companyia es fa una constant renovació adquirint vehicles elèctrics. Els 
taxis que segueixen en bones condicions, però ja no es faran servir perquè els hem 
substituït, els cedim a països amb mancances d’aquest tipus.  

Dilema/problema ètic 
Un dels principis ambientals de l’organització, implica la substitució de vehicles amb 
molt quilometratge i amb força impacte per emissió de gasos efecte hivernacle, per 
vehicles elèctrics. Aquest objectiu té una partida pressupostaria constant i, encara 
que no és molt generosa, permet que es vagi donant compliment d’una forma 
raonable al compromís adquirit. Entre les accions socials que es duen a terme des de 
fa anys hi ha la cessió d’aquests vehicles, que s’han substituït, a països tercers amb 
fortes necessitats en aquest àmbit. En concret, la contrapart és una ONG que 
aprofita aquests vehicles per recollir nens de pobles disseminats i portar-los a 
l’escola. A l’empresa, els responsables de l’acompliment dels principis ètics intueixen 
que amb aquests enviaments estan traslladant, en certa manera, els problemes 
ambientals als països receptors. Tanmateix, consideren que encara fora pitjor no 
enviar aquells vehicles ja que, primer, no complirien els objectius d’aquesta acció 
social i, segon, no ajudarien en res als receptors de l’acció. L’organització acaba de 
nomenar una nova responsable d’acompliment ètic que els ha demanat una reflexió 
sobre aquest dilema i alguna possible alternativa. 

Valors en conflicte   

Protecció del medi ambient versus afavorir l’educació de nens en risc d’exclusió. 

 
Resultat del treball de grup 
 

Síntesi dels elements bàsics del problema 

Resoldre una problemàtica mediambiental local. Garantir l'accés a l'educació. 
Traslladar la problemàtica mediambiental a un altre territori 

Quins son els valors en conflicte? 

Protecció del medi ambient  Sostenibilitat empresa 

Deliberació sobre les accions 

Acció Extrema 1 No enviar vehicles que contaminen 

Acció Extrema 2 Enviar els vehicles 
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Acció Intermèdia 1 Enviar una part dels vehicles elèctrics 

Acció Intermèdia 2 Enviar vehicles però amb una revisió més acurada 

Acció Intermèdia 3 Posada en comú amb l'ONG per prendre una decisió 
conjunta 

 
Deliberació sobre la decisió final 

Proves Possibles accions 

 Acció 
Extrema 1 

Acció 
Intermèdia 1 

Acció 
Intermèdia 3 

Acció 
Intermèdia 2 

Acció 
Extrema 2 

Publicitat 3 5 5 4 3 

Universalitat 4 3 5 4 3 

Reciprocitat 1 2 5 4 4 

Legalitat      

TOTAL 8 10 15 12 10 

Decisió final Acció intermèdia 3 

Observacions Amb el procés de diàleg amb l'ONG i la decisió final 
replantegem tot el procés (iteració) 

Comentari 
Dra. Román 

Considerar la contrapart. Potser és més òptim que l'escola 
tingui un autobús que fer servir taxis usats. Parlar amb 
l'ONG i l'administració. Plantejar-se canviar d'interlocutor si 
el programa no es veu clar 

 

Consideració ètica 3 

El Codi Ètic de l’organització, en el seu punt dos, afirma “promourem la formació i 

promoció de les persones de la nostra organització, sense cap mena de 

distinció/discriminació, de manera que els empleats/des se sentin membres reals i 

actius del nostre acompliment” 

Descripció de la situació    

L’organització està desenvolupant un grup de projectes d’innovació, agrupats sota el 
nom Projectes+2020, que necessiten d’una mateixa figura que els coordini. Seguint 
l’establert amb el Codi Ètic i en el funcionament habitual, el departament de RH ha 
triat tres persones per a les entrevistes prèvies d’accés al càrrec de Director/a dels 
Projectes +2020. El Director d’Innovació ha celebrat les entrevistes amb els tres 
candidats.  

Dilema/problema ètic 
La persona més valuosa, segons tots els punts de vista del projecte, és una dona de 
30 anys que en porta 6 a l’empresa i que compta amb una formació tècnica idònia i 
amb una capacitat empàtica molt rellevant per treballar en equip. Dels altres dos 
candidats, un és un sènior de 45 anys que fa temps que està queixós que no 
promociona, després de més de 20 anys a l’empresa. Igualment com la primera té 
una bona formació tècnica però no és tan empàtic com la dona i de fet ja han tingut 
algun problema amb la gestió d’equips que ell ha dut a terme en altres projectes. 
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Finalment, el tercer candidat és un home de 34 anys, que té una antiguitat de 3 anys 
a l’empresa. És molt bo tècnicament i des del punt de vista relacional, encara que 
porta poc temps a la “casa” no ha tingut cap problema d’adaptació amb els grups 
amb els quals ha treballat. 
 
El Director d’Innovació veu clarament que la candidata idònia és la dona, però es 
tem que vulgui tenir fills i que això disminueixi la seva dedicació professional al 
projecte. No s’atreveix a preguntar-li directament i probablement es decidirà per un 
dels altres dos candidats. 
 

Valors en conflicte 
Promoció per mèrit versus pre-judicis de management clàssic  

 
Resultat del treball de grup 
 

Síntesi dels elements bàsics del problema 

Promoció càrrec directiu tenint en compte gènere, edat, antiguitat, formació, 
competències i actituds, en el marc del codi ètic de l'empresa 

Quins son els valors en conflicte? 

Igualtat/justícia Eficiència 

Deliberació sobre les accions 

Acció Extrema 1 Premiar l'antiguitat i la queixa 

Acció Extrema 2 Premiar joventut i discriminació gènere 

Acció Intermèdia 1 Sistema d'avaluació competencial / Comitè de selecció per 
avaluar i assessorar 

Acció Intermèdia 2 Valorar projectes presentats pels candidats 

Acció Intermèdia 3 Publicar perfil competencial, criteris de selecció i donar 
feedback dels resultats 

 
Deliberació sobre la decisió final 

Proves Possibles accions 

 Acció 
Extrema 1 

Acció 
Intermèdia 1 

Acció 
Intermèdia 3 

Acció 
Intermèdia 2 

Acció 
Extrema 2 

Publicitat 1 4 5 4 1 

Universalitat 1 5 5 4 1 

Reciprocitat 3 4 5 3 3 

Legalitat 3 5 5 5 2 

TOTAL 8 18 20 16 7 

Decisió final Publicar perfil competencial, facilitar lliure accés, prendre la 
decisió, donar feedback, detectar oportunitats futures de 

desenvolupament 

Observacions  

Comentari 
Dra. Román 

El plantejament del problema ja és esbiaixat de partida. 
Sovint cal qüestionar la pròpia pregunta. Evitar l'esquema 
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de una persona que guanya i dos que perden. És millor 
donar feedback sobre àrees a millorar. 

 
 
 

Consideració ètica 4 
Hem elaborat i aprovat el codi ètic, sota el paraigües de la política de responsabilitat social de 
l’organització i com a resposta a les demandes dels nostres grups d’interès. Un dels principis 
que el codi recull es refereix a la prevenció de la corrupció i diu: No es faran pagaments a 
funcionaris públics, a altres càrrecs polítics o a directius d’empreses amb l'objectiu 
d'aconseguir l'adjudicació de contractes. 

Descripció de la situació  

Hem d’endegar un procés de difusió i formació interna per promoure la màxima coherència 

entre el comportament de totes les persones que treballen a la nostra organització i els 

principis recollits en el codi ètic. En una de les sessions una persona de l’empresa ens 

planteja una situació d’incoherència entre el codi i la realitat de l’empresa. 

Dilema/problema ètic 
En una sessió de formació ens trobem amb un dels comercials més importants a nivell 
internacional (JGM) que ens fa veure una incoherència entre les nostres pràctiques i el que 
s’afirma al codi ètic. JMG ens planteja un dilema que no sabem com resoldre.  

Gran part de la facturació de la nostra empresa depèn des de fa uns anys dels ingressos 
derivats de l’activitat en països poc avançats des del punt de vista democràtic. Una de les 
nostres línies estratègiques més importants des de fa uns anys és incrementar les vendes en 
cinc països amb aquesta característica però on els estudis de mercat ens situen amb moltes 
possibilitats de créixer. De fet l’increment de vendes en els últims tres anys ha fet augmentar 
la nostra facturació un 25%, augment en el que ha tingut un paper molt rellevant JGM. 
Aquests ingressos han estat fonamentals per evitar l’acomiadament del 20% de la plantilla, si 
la facturació hagués continuant caient. 

La qüestió és que per aconseguir contractes en aquests països sempre cal fer un “pagament 
extra”, fet que aniria en contra d’aquest principi ètic del codi. De fet, ell sempre se sent molt 
incòmode quan ha d’actuar així, però el seu cap li diu que “així són les coses i que si no ho 
fem nosaltres ho farà la nostra competència”. I ell, a la seva vegada, va transmetent aquest 
mateix missatge al seu equip. 

JMG firma que amb l’aprovació del codi ètic se li planteja un problema molt gran: o continua 
amb les seves pràctiques, donant resposta als objectius comercials establerts, amb el risc 
reputacional que això comporta, o deixa de vendre en aquests països, amb les conseqüències 
econòmiques que això implica. 

Valors en conflicte 
Supervivència econòmica de l’empresa versus integritat ètica (pràctiques anti-corrupció). 
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Resultat del treball de grup 
 

Síntesi dels elements bàsics del problema 

El fi justifica els mitjans? Realitzar "pagaments extres" a països poc democràtics per 
guanyar quota de mercat i evitar acomiadar el 20%. Va contra el codi ètic 

Quins son els valors en conflicte? 

Supervivència econòmica Integritat ètica 

Deliberació sobre les accions 

Acció Extrema 1 No realitzar "pagaments extres" 

Acció Extrema 2 Continuar fent els "pagaments extres" 

Acció Intermèdia 1 Realitzar-los temporalment mentre valorem altres 
estratègies 

Acció Intermèdia 2 Destinar valor equivalent a un projecte social 

Acció Intermèdia 3 Buscar acord sectorial tipus codi de bones pràctiques 

 
Deliberació sobre la decisió final 

Proves Possibles accions 

 Acció 
Extrema 1 

Acció 
Intermèdia 1 

Acció 
Intermèdia 3 

Acció 
Intermèdia 2 

Acció 
Extrema 2 

Publicitat 5 1 5 4 1 

Universalitat 5 2 5 3 1 

Reciprocitat 5 2 5 4 1 

Legalitat 5 1 5 3 1 

TOTAL 20 6 20 14 4 

Decisió final Deixar de pagar intentant buscar un acord sectorial i al 
mateix temps buscar altres estratègies de mercat per 

diversificar 

Observacions Pla alternatiu sobre possible acomiadament 20%  

Comentari 
Dra. Román 

Sovint "lo óptimo es enemigo de lo bueno". Quedar fora del 
mercat o donar-nos un temps prudencial per buscar acords 
sectorials. És un conflicte entre el curt i el mig/llarg termini 

 
 

Consideració ètica 5 

El recent aprovat codi ètic de la nostra organització (PROVIGAL, SA) recull el següent 

principi: “En principi, els regals de proveïdors de qualsevol mena no seran acceptats. 

Únicament es podran acceptar els que es relacionin amb pràctiques de cortesia i l’import del 

qual sigui inferior a 50 euros. Es vetllarà per la lliure concurrència dels proveïdors amb els 

únics criteris d’eficiència, qualitat i rendibilitat per a PROVIGAL, SA” 
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Descripció de la situació  
Les compres a PROVIGAL estan descentralitzades. Cada departament fa les seves compres 

per afavorir l’agilitat de l’activitat del negoci i eliminar burocràcia interna. A la direcció 

corporativa de compres li toca establir la política de compres i definir criteris perquè es 

compleixin els principis ètics de relació amb proveïdors, entre els què es troba el relatiu a 

l’acceptació o no de regals. Aquest tema no s’ha controlat amb anterioritat a la nostra 

organització i ara resulta difícil fer-ho i aplicar de manera uniforme el codi ètic. 

Dilema/ problema ètic 
El director de compres ha enviat el codi ètic a totes les persones de l’organització que estan 

facultades per comprar i tothom l’ha rebut amb molt interès. PROVIGAL és una empresa 

gran, però de caire familiar, on gran part dels proveïdors porten molts anys sent-ho. De fet, 

les relacions amb els proveïdors és un dels punts forts de l’empresa, ja que gran part de 

l’èxit de les vendes de PROVIGAL depèn de la qualitat dels productes i serveis dels 

proveïdors, de la seva disponibilitat i l’agilitat en la resposta i de l’excel·lent relació 

mantinguda amb ells basada des de fa molts anys en el principi del “benefici mutu”. 

La qüestió és que a la direcció corporativa de compres li ha arribat alguna queixa d’algun 

possible nou proveïdor, molt innovador per cert, dient que s’han presentat a diverses 

licitacions en el centre de treball de la zona nord i que no entenen com sempre es contracta 

a la mateixa empresa, que per altra banda en el mercat local se sap que és bona però que 

n’hi ha d’altres encara més prestigioses. 

La direcció de compres ha intentat esbrinar què passa i, parlant per telèfon amb algunes 

persones que treballen en aquest centre, ha arribat a la conclusió de que existeix una relació 

personal molt estreta entre aquesta empresa proveïdora i el responsable de compres local, i 

que és manifest que aquest responsable rep regals de diferent tipologia i quantia de 

l’empresa proveïdora. Fins i tot se’ls ha trobat junts de viatge, amb les parelles respectives, 

de manera sospitosa. A més, les seves indagacions li han fet veure que aquesta pràctica està 

bastant estesa entre les diferents àrees locals de compres i disposa d’informació suficient 

per actuar de manera contundent. 

La direcció corporativa de compres es troba amb el dilema d’utilitzar el “Canal ètic” i 

denunciar a tots els implicats o no fer res per evitar l’impacte negatiu en el negoci. 

Valors en conflicte 

Evitar inducció al suborn prohibint l’acceptació de regals versus mantenir proveïdors de 
confiança i l’estabilitat en el negoci. 

 
Resultat del treball de grup 
 

Síntesi dels elements bàsics del problema 

El codi ètic queda en marc teòric i no s'aplica. La decisió de compra es fa en base a 
criteris personals i no objectius 

Quins son els valors en conflicte? 

Igualtat Confiança 

Deliberació sobre les accions 
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Acció Extrema 1 Prohibició de rebre regals 

Acció Extrema 2 Llibertat absoluta de rebre regals 

Acció Intermèdia 1 Demanar autorització per acceptar regals 

Acció Intermèdia 2 Ampliar el límit de l'import total anual 

Acció Intermèdia 3 Acceptar regals i sortejar-los entre tots 

 
Deliberació sobre la decisió final 

Proves Possibles accions 

 Acció 
Extrema 1 

Acció 
Intermèdia 1 

Acció 
Intermèdia 3 

Acció 
Intermèdia 2 

Acció 
Extrema 2 

Publicitat 5 3 2 4 1 

Universalitat 5 3 2 4 2 

Reciprocitat 4 3 3 5 2 

Legalitat 5 5 2 5 1 

TOTAL 19 14 9 18 6 

Decisió final Prohibició absoluta 

Observacions Dubtem si triar "ampliació del límit", ja que seria menys 
conflictiva i més fàcil d'acceptar 

Comentari 
Dra. Román 

La cultura mediterrània és una cultura de la  gratitud. En el 
tema dels regals s'està passant a una cultura de la sospita, 
amb certa paranoia i criteris absurds (un vi de 12 euros sí, 
un de 25 no). 

 
Es clou el taller amb l'anunci que a la propera sessió es treballaran els principis 
recollits en el Manifest de la Fundació Factor Humà. Es reflexionarà sobre les 
implicacions ètiques dels 10 principis amb un format de 2 principis per taula. 


