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Reflexions sobre la filosofia, la ciutat i el 
Codi Ètic de Sant Boi de Llobregat 
18 de març de 2015 

DEBATS ÈTICS 



Orígens: la veu i l’escriptura 
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La filosofia 
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a.Orígens: costum i caràcter.  

b.L’assimilació com a problema religiós 

c.Fites: (Sócrates) Aristòtil, Spinoza i Wittgenstein. 

d.Una distinció pragmàtica 

  

L’ètica és una disciplina filosòfica 

L’ètica pot ser filosofia de la moral 

L’ètica no és una o la moral 

La moral estableix el que és bo i el que és dolent 

La moral es reflexa en codis normatius o deontològics 

L’ètica és una activitat 

La moral és producte de l’ètica 

L’ètica només modifica morals 

Algunes morals poden aniquilar l’ètica  

 
 

 470 a. C. 

 - 399 a. C. 

 
 

 
 

1632 - 1677 

1889 - 1951 

Ètica… moral…? 
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  bioètica    ètiques aplicades 

La Bioètica busca una metodologia pròpia, que encara està 
desenvolupant en la seva curta historia com a disciplina, en  
forma d’aproximació als problemes ètics suscitats en el àmbit 
de la biomedicina. Però aquesta nova metodologia no és 
unidireccional, sinó que resulta de la confluència i de la 
polèmica entre diferents perspectives. Ens referim al mètode 
deontològic o principalista i al procediment casuístic (tradició 
utilitarista). 
 
Les dues tenen origen a l’informe Belmont (1974-1978), la 
primera representada per Beauchamp y Childress (Principios 
de Ètica Biomèdica) i la segona per Jonsen y Toulmin  
 
Principis d’Ética Biomèdica,  obra on es recullen els quatre 
principis de la bioètica: no- maleficència, beneficència, 
autonomia y justícia.  
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ètica ambiental 
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ètica intercultural ètica empresarial 

ètica aplicada 
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La relació existent entre Ètica i 
Economia  quatre anècdotes. 

  
-       Anècdota de Tales 
-       Aristòtil: oikos i crematística. 
-       Adam Smith 
-       K. Marx 
 

1723 - 1790 

-639 - 547 - 384 - 322 

1818 - 1883 

ètica econòmica 
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Reflexió ètica dins de les 

organitzacions 

Importància estratègica de la 
reflexió ètica dins de les 
organitzacions: 
 
 

generar valor(s) 
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Pràctiques que expliciten l’ètica de les organitzacions  

1. Nivells 
 
 La dimensió organitzativa de l’ètica i 
persones jurídiques 

 
 La dimensió professional de l’ètica 
(codis ètics o deontològics) 

 
 La dimensió personal de l’ètica 

 
 Ciència Bàsica 

Elements per a una gestió ètica (I) 
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2. Estructures organitzatives 
 
 Comissions 

 

 Comitès d’ètica 

 

 Col·legis professionals 

 

 Relació Observatoris 

 

Elements per a una gestió ètica (II) 
Pràctiques que expliciten l’ètica de les organitzacions  
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 Mecenatge i RSC internes – externes 
 Marketing social, comerç just, finances 
ètiques... 
 Mecanismes de transparència  
 Balanços socials – Memòries - 
Certificacions 
 Auditories filosòfiques i ètiques  

 

3. Metodologies 

Elements per a una gestió ètica (III) 
Pràctiques que expliciten l’ètica de les organitzacions  
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L’ètica de les persones i/o 
professionals 

 
 
 
 

Intercooperació 

Creativitat 

Estratègia 

Innovació  
Resiliència 

Genialitat 

Bogeria  

Ètica  

Moral  

Responsabilitat 

Compromís 

Respecte 

Mètode 

Empatia 

Coneixement 

Solidaritat 

Tolerància 

PERSONES 
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ciutat ètica...? 
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Sant Boi de Llobregat...  
Horitzó d’una ciutat ètica 
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Persones... Tercer Sector... Empreses... Ajuntament... el codi ètic 



mimesis.cat 
  
  
  

  

2on DEBAT ÈTIC  
Sant Boi de Llobregat, 18 de març de 2015 

La transparència 
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4.1.12 Garantir transparència 
en les actuacions i les 
decisions. Informació clara i 
suficient. 
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1. Rendició de comptes (accountability) 
 
Es una decisió voluntària de l’entitat, un compromís ètic i de responsabilitat 
amb les seves actuacions i que va més enllà de la rendició de comptes 
vinculat a les dades econòmiques. 
 
Fa referència a l’explicació d’aspectes organitzatius, com la raó de ser i els 
valors de l’entitat, les activitats, el seu impacte, el finançament, l’equip, les 
polítiques de gestió i desenvolupament de persones, la visió que té la 
societat, les polítiques de comunicació, etc. la visió global de l’organització. 
 

4 conceptes clau per al debat 

06 Col·lecció Debats OTS (El debat sobre la transparència al tercer sector - setembre 2007) 

2on DEBAT ÈTIC  
Sant Boi de Llobregat, 18 de març de 2015 

La transparència 
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Eines de transparència i rendició de comptes per a ONG socials  (setembre 2009) Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de CAtalunya  
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4 conceptes clau per al debat 
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La transparència 

2. Transparència (disclosure) 
 
El grau d’informació i l’actitud amb la qual ens enfrontem a la rendició de 
comptes. Aquest grau no és un terme absolut sinó coherent amb l’entitat i la 
seva missió. (Està  influenciat per variables com la missió, els valors 
organitzatius, l’activitat realitzada, els destinataris de les accions, la cultura 
participativa de l’organització o l’entorn social)  

06 Col·lecció Debats OTS (El debat sobre la transparència al tercer sector - setembre 2007) 
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Eines de transparència i rendició de comptes per a ONG socials  (setembre 2009) Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de CAtalunya  
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3. Involucrats (stakeholders) 
 
Fa referència a aquelles persones, entitats i col·lectius vinculats a 
l’organització, ja sigui en relació amb el seu funcionament o l’impacte de 
la seva activitat.  
 
Aquests col·lectius o persones poden ser de caràcter intern (òrgans de 
govern, equip remunerat, voluntariat, persones associades, destinataris, 
entitats col·laboradores, etc.), o extern (la societat en general, 
l’Administració pública, els finançadors, els experts en l’àmbit de l’activitat 
de l’entitat, etc.). 

4 conceptes clau per al debat 
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La transparència 

06 Col·lecció Debats OTS (El debat sobre la transparència al tercer sector - setembre 2007) 
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Eines de transparència i rendició de comptes per a ONG socials  (setembre 2009) Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de CAtalunya  

2on DEBAT ÈTIC  
Sant Boi de Llobregat, 18 de març de 2015 

La transparència 



mimesis.cat 
  
  
  

  

4. Eines 
 
Mecanismes que serveixen a les organitzacions per rendir comptes de forma 
transparent als involucrats. Depenen de diferents variables, com l’àmbit de 
actuació de l’entitat, el grup de destinataris, la cultura participativa de 
l’organització o la dimensió, entre d’altres.  
 
Legals, comunicació, certificacions, codis ètics o mecanisme autogegulació 

4 conceptes clau per al debat 
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La transparència 

06 Col·lecció Debats OTS (El debat sobre la transparència al tercer sector - setembre 2007) 
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