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Més enllà de la RSC, empresa 3.0

Els “conceptes” no són asèptics i,
en aquesta línia, la Unió General
de Treballadors ha defensat des
del primer moment que la denominació ideal era Responsabilitat
Social Corporativa, evitant altres
que podrien conduir a una interpretació més restringida i, en
aquesta línia, la podem definir
com a “integració voluntària per
part de les organitzacions, de les
preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb
els seus interlocutors”.
En els últims anys hem vist
créixer el nombre d’empreses
que duen a terme polítiques de
responsabilitat social corporativa
(RSC), elaborant programes de
voluntariat, destinant una partida
dels resultats per recolzar aquestes iniciatives, creant departaments o funcions a aquest efecte
i fins i tot dediquen una part de la
seva memòria anual per descriure
la seva contribució a la societat
vinculada a aquest tipus d’accions,
més enllà de la tasca empresarial.

Però què hi ha darrere la RSC?
Quina és la raó veritable perquè
algunes empreses optin per
aquesta via? Reconeixem que
en bastants casos hi ha un desig
legítim de retorn a la societat,
part del que ens ha donat, fins i
tot per sobre del que el sistema
fiscal ens força a contribuir. Però
en molts altres casos, les RSC
estan estretament relacionades
amb les estratègies de màrqueting corporatiu i pretenen, més
o menys obertament, millorar la
percepció de la marca, suavitzar
la imatge negativa que l’empresa
pot acumular derivada de la seva
activitat habitual (màrqueting
amb causa o rentat), fidelització
de clients indirectament o obrir
mercats nous a través de certes
activitats de RSC que gaudeixen
de prestigi.
Quants responsables de RSC
són obligats a informar l’eventual retorn de les inversions en
aquest camp? Encara que aquesta visió es una mica mercantilista
és legítima i suposa que el fet
de promoure polítiques de RSC
no necessàriament té a veure
amb els valors que estan darrere d’una empresa, amb principis
ètics comunament acceptats en
la nostra societat i la penetració
d’aquests principis en els seus
models de govern, com també
en el sistema de presa de decisions de la companyia.

grans, fins i tot, cars però, paral·
lelament, ens generen dubtes seriosos sobre la seva honestedat i
el bon treball? Empreses que, per
exemple, poden estar finançant
un programa de beques per a
persones amb recursos limitats
però que, en els seus negocis
habituals, estan acceptant preus
amb la competència per dominar
el mercat, o estan venent productes fabricats en països emergents
amb una plantilla en condicions
infrahumanes, o no utilitzen criteris objectius de mèrit i de no
discriminació quan s’ocupen de
promocions internes.

Hi ha empreses
que tenen
programes de
RSC grans i fins i
tot cars però que
generen dubtes
seriosos sobre
l’honestedat i el
bon treball

Des de la UGT estem convençuts que la veritable política de
RSC és la que representa una
etapa més perquè l’empresa és
converteixi en una organització
de base ètica o empresa 3.0. L’objectiu final de la política de RSC
no és fer quatre coses bones de
manera aïllada, sinó prendre i discutir els plantejaments al més alt
nivell del govern de les empreses,
permetent de manera conscient
que els valors positius i la satisfacció d’aquelles experiències contaminin les maneres de fer i les
decisions d’alt nivell de govern.
Siguem coherents, no practiquem la RSC d’una banda i actuem de manera oposada de l’altra.
Si deixeu que allò genuí que inspira les accions de RSC es posi sobre
la taula del consell d’administració constantment, arribarà un dia
que l’organització es convertirà en
una empresa 3.0: més sostenible,
més generosa, més valuosa, més
coherent i més rendible.
Perquè, no ho dubteu, l’ètica
sempre acaba sent rendible.

Per què a vegades assistim
a l’espectacle de les empreses
que tenen programes de RSC

Noves ordenances que simplifiquen tràmits administratius

El Ple Municipal de juliol va donar llum verda a la nova ordenança reguladora dels procediments
d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació, llicències urbanístiques i comunicacions prèvies, que ajudarà a ordenar, clarificar, simplificar i agilitzar la tramitació dels diversos
procediments administratius necessaris per a la concessió de les llicències i les actuacions urbanístiques. Així, es preveu automatitzar un 85% dels expedients i agilitzar considerablement els tràmits
de les llicències d’obres. També es va aprovar la modificació de l’ordenança dels establiments de
pública concurrència, que passa a reglamentar les condicions necessàries per celebrar actuacions
en directe en bars i restaurants musicals, discoteques, sales de ball i establiments no permanents
desmuntables sense la necessitat de disposar d’autoritzacions extraordinàries. També es regula
l’obertura dels clubs i les associacions de cànnabis. Finalment, es va aprovar inicialment l’ordenança
municipal de la venda no sedentària, que reglamenta el comerç ambulant. •••
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