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INTENCIÓ 
 
 
Preocupats pel model de gestió empresarial de TV3 i la CCMA, que després de 
tres dècades no satisfà ni la propietat (la població catalana representada pel 
Parlament) ni els professionals de TV3 (representats pel que fa a aquesta 
qüestió per la Comissió de Cogestió dels treballadors de TV3), les dues parts 
van acordar al juliol del 2013 començar un Diàleg sobre Cogestió per a TV3 i la 
CCMA, amb el suport d’especialistes en gestió empresarial i en comunicació, i 
d’entitats socials significatives. 
 
L’esperit d’aquest Diàleg no ha estat en cap moment el de repartir-se quotes de 
poder ni debatre temes laborals, sinó l’estudi rigorós d’un model empresarial 
més eficient per a la CCMA, que sigui creïble per a la propietat, per als 
professionals de la CCMA i per als experts en gestió empresarial i en 
comunicació.  
 
Després de cinc sessions de treball el Diàleg sobre Cogestió per a TV3 i la 
CCMA constata un acord general sobre la necessitat de fer evolucionar la 
CCMA cap a un model de gestió empresarial basat en la intel·ligència 
col·lectiva, la coresponsabilitat i la cogestió de propietat i professionals, tenint 
com a referència, entre d’altres, el model de cogestió alemany. 
 
Les propostes per a la Llei de la CCMA que es detallen en aquest document es 
basen en aquest acord compartit de manera general.  
 
Es considera que si s’aplica aquest model es pot millorar considerablement 
l’eficàcia i l’eficiència de la CCMA i engegar un procés que permeti 
desenvolupar un model de coresponsabilitat per a tota l’administració pública 
catalana, és a dir, generar un veritable model català de cogestió. 
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PROPOSTES PER A LA LLEI DE LA CCMA 
 
 
 

1 -  Cogestió a la CCMA  
 
Es proposa aplicar a la CCMA un model semblant al de cogestió alemany, en  
què representants dels professionals participen a les cúpules directives de les 
empreses.  
 
Es proposa que una part significativala dels membres del Consell de Govern de 
la CCMA siguin professionals en plantilla de la CCMA escollits per sufragi 
universal de tots els professionals de la Corporació.  
 
 
 

2  -  Innovar amb “nodes” 
 
Es proposa aplicar a les empreses de la CCMA un sistema de treball amb 
“nodes”, similar al d’algunes cooperatives, en què els que els treballadors i 
treballadores s’autoorganitzen en grups d’interès per promoure innovacions en 
els productes, en els processos de producció, en l’organització de l’empresa o 
en qualsevol altre aspecte que considerin necessari per potenciar l’anàlisi 
crítica i la millora contínua. La direcció de l’empresa ha de facilitar la feina 
d’aquests “nodes” i també pot promoure’n la creació dels que consideri 
oportuns. Els nodes han de documentar i argumentar les seves conclusions. 
Aquestes conclusions seran públiques i la direcció de l’empresa les haurà 
d’analitzar, s’haurà de pronunciar de manera argumentada i promoure els 
canvis suggerits si hi està a favor.  
 
 
 

3  -  Estratègia empresarial participativa 
 
Es proposa implantar a les empreses de la CCMA un sistema en què els 
professionals també participin directament en l’elaboració, l’aprovació i la 
implementació de l’estratègia empresarial de la CCMA. 
 
En concret, es proposa aprofitar els nodes per promoure la reflexió sobre les 
línies estratègiques de l’empresa i per fer que les seves conclusions 
contribueixin a definir l’estratègia corporativa. 
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4  -   Consell de Govern de la CCMA 
 
Es proposa que el Consell de Govern sigui un òrgan de control de gestió i de 
direcció estratègica, i no pas de gestió. La gestió ordinaria ha de ser 
competència de les direccions de les empreses, que han de tenir perfils de 
gestió i han de ser escollides en concurs públic. El Consell de la CCMA ha de 
ser el responsable de la gestió davant del Parlament i ha de nomenar les 
direccions de les empreses, fer el seguiment de la seva gestió i destituir-les si 
cal.  
 
Es proposa que el Consell de la CCMA estigui format per set consellers, quatre 
escollits pel Parlament i tres pels professionals. El Parlament es reserva 
l’elecció, entre els consellers, del president del Consell. Tots els consellers 
tindran dedicació exclusiva i la mateixa consideració i remuneració. 
 
Les candidatures a conseller o consellera de la CCMA s’hauran de presentar 
de forma pública i individual, amb currículum i justificació de la seva adequació 
al càrrec. 
 
Els consellers escollits pel Parlament seran escollits per majories de dos terços 
dels diputats. 
 
Els consellers o conselleres escollits pels professionals s’escolliran per sufragi 
universal de tots els treballadors de la CCMA. Serà una responsabilitat 
incompatible amb altres càrrecs interns o de representació dels treballadors. 
Hauran de retre comptes als professionals de la CCMA en reunions 
periòdiques. Tindran garanties equivalents a les dels membres dels comitès 
d’empresa quan deixen les seves funcions. 
 
Entre les prioritats del Consell de Govern de la CCMA hi haurà la definició de 
dos plans estructurals: un Pla de Participació, que fomenti la participació dels 
professionals en l’elaboració de l’estratègia empresarial i en l’organització dels 
processos productius i un Pla de Funcions, que defineixi les estructures 
internes adients i els mecanismes d’assignació de responsabilitats. 
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ANNEX 1.    PRINCIPALS IDEES D’ACORD GENERAL 
DEL DIÀLEG SOBRE COGESTIÓ PER A TV3 I LA CCMA 
 
 
 
 

GOVERNANÇA 
 
 
El sistema públic està organitzat de manera obsoleta   
 

o El sistema públic ha millorat molt des dels anys 70s, però la seva 
organització no gaire: tenim un problema de funcionament. 

o Sobre el funcionament no es debat. Sí que es fa, en canvi, sobre el 
finançament. 

 
Cal canviar el concepte de govern pel de governança  

 
o Cada vegada més, els sistemes es basen en el coneixement dels 

professionals. 
o L'estructura jeràrquica piramidal no té prou autoritat per ordenar al 

coneixement que faci el que vol, cal consensuar. 
 
La bona governança descansa sobre tres potes: 

 
o Legitimitat política (no només legalitat) 
o Qualitat tècnica professional 
o Eficiència / sostenibilitat econòmica 

 
Cal un equilibri entre les tres parts 

 
o Les institucions no funcionen bé si una part acapara poder: no comptar 

amb els professionals és ineficient perquè es desaprofita molt de 
coneixement, cosa que equival a no comptar amb l’economia o amb la 
legitimitat política.  

o La lluita de poder entre les tres parts no porta enlloc. La victòria d'una és 
la derrota de totes, perquè es perd de vista el ciutadà a qui se serveix.   

 
Cada part té el seu espai i els seus límits 

 
o Cal reconèixer l’espai de responsabilitat de cada part: cadascuna té una 

caixa negra que les altres han de respectar. 
o L’autoregulació dels professionals és clau per al bon funcionament del 

sistema i hauria de funcionar com una mena de jurament hipocràtic. 
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COGESTIÓ A ALEMANYA 
 
 
El model de cogestió ha estat un avantatge competitiu per a Alemanya 

 
o És obligatòria per llei a totes les empreses de més de 2.000 treballadors, 

siguin públiques o privades 
o Va començar el 1951, un moment històric molt particular en què ningú, ni 

empresaris ni treballadors, no estava gens convençut ni satisfet.  
o Al llarg dels anys s’han anat fent evidents els avantatges que té. 
o Ha estat determinant per a la ràpida superació de la crisi. 
o Els costos de la participació i de la negociació són molt inferiors als del 

conflicte i de la falta de compromís, i a més genera uns beneficis 
duradors i un clima de seguretat i de confiança en la gestió empresarial. 

o La cultura alemanya de la feina ben feta és una conseqüència del model 
de cogestió 

 
Tipus de cogestió a Alemanya 

 
o Cogestió paritària a la siderometal·lúrgia (1951). En el consell: 50% 

accionistes, 50% treballadors. El director el consensuen les dues parts.  
o Cogestió 1976. Una part de la representació dels treballadors és per als 

quadres intermedis. El president del Consell té vot de qualitat i no pot ser 
nomenat en contra de la representació de la propietat. 

 
Elements comuns en els models de cogestió 

 
o Cultura de negociació contínua. 
o El primer objectiu és la sostenibilitat de l'empresa i la seva permanència 

en el temps, així com el manteniment dels llocs de treball. 
o L’empleador no pot gestionar res en contra de la voluntat dels 

treballadors (organització del treball, acomiadaments, etc.). Tot ho ha de 
negociar amb els representants dels treballadors. 

o Els treballadors estan molt ben informats de manera contínua.  
o El director de Recursos Humans no pot ser nomenat en contra de la 

representació dels treballadors 
 
Observacions 

 
o El model de cogestió alemany genera confiança en tots els nivells i 

potencia la responsabilització de totes les parts. 
o El canvi de llei de la CCMA és una oportunitat per introduir la presència 

de la representació dels treballadors en el Consell, però amb això no n’hi 
ha prou. Ha d’haver-hi canvis en tots els nivells de funcionament. 

o Cal facilitar la formació dels representants dels treballadors en el Consell 
d’Administració perquè puguin ser eficients. 
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ESTRUCTURES INTERNES PARTICIPATIVES 
 
 
Les estructures organitzatives tradicionals no estan pensades per al 
treball del coneixement 
 

o El seu origen és el fordisme i el taylorisme. Estan pensades per 
organitzar treball físic en dependència de les màquines. El treball 
s’organitza individualment i algú s’encarrega d’interconnectar-lo. No 
estan pensades per al treball col·lectiu. El treball del coneixement, en 
canvi, evoluciona per interrelació, per cooperació. 

o El taylorisme parteix del supòsit que el coneixement és a la cúpula (com 
passava al començament de la industrialització), però actualment no és 
així: el coneixement està repartit per tota l'organització. La cúpula només 
en té una part molt petita 

o En parcel·lar els procediments i dirigir-lo des de l’exterior es destrueix el 
potencial del treball cognitiu del treballador.  

o Les organitzacions necessiten incorporar el treball del coneixement com 
a font de competitivitat, d’innovació i de millora contínua. 

 
L’autonomia del treball 

 
o Els processos de transformació de les organitzacions constitueixen una 

forma de producció d’autonomia: no són processos tècnics ni 
instrumentals.  

o Els que treballen en una producció són els que han de decidir, perquè 
són els que coneixen els detalls de la feina que fan (com en un quiròfan).  

o La clau és l’autonomia en el treball: equips autònoms a l’entorn dels 
processos productius per millorar els estàndards de qualitat. 

 
Observacions 

 
o És important repensar l’estructura de l’empresa, perquè les estructures 

anteriors condicionen i defineixen la gestió, i reprodueixen el model 
anterior. 

o La reestructuració es pot començar a provar en processos o 
departaments concrets. 

o L’autonomia de gestió és fonamental perquè els professionals acabin 
assumint com a seus tots els paràmetres. 

o Cal transparència, retre comptes i compartir visió, missió, valors 
corporatius i objectius. 

o És molt rellevant qui et dirigeix. És imprescindible que els que treballen 
tinguin veu per decidir qui els ha de dirigir. Seria una bona manera de 
començar. Si comencem per aquí, serà més fàcil. 
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INNOVACIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL AMB NODES 
 
 
La participació dels treballadors millora l’eficiència i facilita la innovació, 
tant en temps de crisi com en temps d’expansió. El sistema de nodes, que 
funciona en algunes cooperatives, consisteix en el fet que els treballadors es 
poden autoorganitzar formant grups d’interès de cara a promoure innovacions o 
qualsevol altra qüestió que considerin necessària, per potenciar l’anàlisi crítica i 
la millora contínua. 
 
Participació en nodes 

 
o Els treballadors que volen treballar sobre un tema s'agrupen en nodes 

per poder desenvolupar-lo. Poden tractar sobre qualsevol aspecte que 
els treballadors creguin oportú. Per constituir un node no han de 
demanar permís: simplement ho han de comunicar. 

o L’empresa els dóna recursos perquè puguin desenvolupar aquesta feina. 
o Les seves conclusions han d’estar documentades, són públiques i es 

dirigeixen als òrgans de govern de l’empresa (Consell de Direcció i 
Consell Rector), que estan obligats a tenir-les en compte i a donar-hi una 
resposta. 

o Són una estructura important d’innovació i millora dels productes, dels 
processos, de l’estratègia i de l’organització 

o Permeten aprofitar els coneixements col·lectius. 
 

És fonamental aconseguir: 
 

o La participació dels treballadors amb voluntat d’innovació i d’autocrítica. 
o Transparència, que és imprescindible per a la confiança. 
o La participació dels treballadors en l’elaboració, l’aprovació i la 

implantació de l’estratègia de l’empresa. 
o Els nodes són necessaris perquè complementen el model de cogestió i 

faciliten la incorporació i la valoració de noves oportunitats i de propostes 
externes que ara no es preveuen ni s’aprofiten perquè no encaixen amb 
els criteris empresarials actualment establerts. 

o El funcionament dels nodes ha de coexistir i coordinar-se amb els 
circuits que ja hi ha, que són vàlids i complementaris. 
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LA GESTIÓ DEL CANVI DE MODEL  
 
 
Iniciar el procés  
 

o Cal un pacte previ propietat–professionals que estimuli el procés. 
o El pacte ha de fer que el Parlament es comprometi a un alt grau de 

professionalització  i els professionals a una alta coresponsabilitat. 
o Canviar lleis i normes. 
o És clau diferenciar els aspectes professionals dels aspectes laborals.  

 
Recomanacions 
 

o Cal implantar molts petits canvis per a l’organització, que es contagiïn. 
o El canvi ha d’afectar tota l’estructura, no només la cúpula. La 

coresponsabilitat ha d’anar penetrant tota l’estructura, des de la cúpula 
fins a la base. 

o Començar per fer moltes coses alhora. 
o Incrementar la participació dels representants dels treballadors en els 

òrgans on ja tenen dret de participació. Enfortir una actitud de 
coresponsabilitat entre els treballadors i els seus representants a tots els 
nivells. 

o S’ha d’assumir que el procés pot ser lent, perquè cal que sigui equilibrat. 
Massa “moviment” no és bo. 
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ANNEX 2:    EL DIÀLEG SOBRE COGESTIÓ PER A TV3 I 
LA CCMA 
 
INICI. Al març del 2013 un grup de professionals de TV3 es constitueixen en 
Comissió de Cogestió dels treballadors de TV3 per impulsar una proposta de 
cogestió per a TV3 i la CCMA. A l’abril els treballadors de TV3 reunits en 
assemblea van aprovar per amplíssima majoria aquesta proposta, concretada 
en el document “Un nou model empresarial per a TV3 i per a la CCMA basat en 
el model alemany de cogestió” 
 
ACORD PER AL DIÀLEG. Al juliol representants de tots els grups 
parlamentaris es reuneixen amb representants de la Comissió de Cogestió dels 
treballadors de TV3 per analitzar la proposta. Acorden, per unanimitat, establir 
un marc estable de Diàleg sobre Cogestió per a TV3 i la CCMA, amb 
participació dels grups parlamentaris, representants de la Comissió, 
especialistes en governança empresarial i en comunicació i entitats 
significatives de la societat catalana.  
 
ESPECIALISTES. Al setembre es fa una reunió de treball amb els especialistes 
en la matèria identificats per les parts.  
 
REFLEXIONS CONJUNTES. A l’octubre i al novembre el Diàleg es reuneix per 
reflexionar sobre els models de gestió empresarial, a partir de les ponències 
dels especialistes. Es constata un acord general sobre la necessitat de fer 
evolucionar la CCMA cap a un model de gestió empresarial basat en la 
intel·ligència col·lectiva, la coresponsabilitat i la cogestió entre propietat i 
professionals. 
 
ACORD GENERAL. El 13 de desembre es concreta l’acord general del Diàleg 
sobre Cogestió per a TV3 i la CCMA en les propostes per a la Llei de la CCMA 
recollides en aquest document 
 
PARTICIPANTS a títol individual en tot o part del procés. Especialistes 
ponents: Albert Serra Martín, director de l'Institut de Governança i Direcció 
Pública d’ESADE; Alfonso Vázquez, director de Hobest Consultores; Holm-
Detlev Köhler, professor de Sociologia de la Universitat d’Oviedo; Ricard 
Fernández, director general de Suara Cooperativa. Grups parlamentaris: Albert 
Batalla i Pere Martínez (CIU); Sergi Sabrià, Teresa Vallverdú i Oriol Amorós 
(ERC); Núria Parlón i Josep Martí (PSC); Marisa Xandri (PP); Marta Ribas 
(ICV); Jordi Cañas (C's); David Fernàndez i Víctor Reixach (CUP). 
Especialistes en gestió empresarial i en comunicació:  Mònica Reig, directora 
associada Programa Partners de l’Institut de Governança i Direcció Pública 
d'ESADE; Joan Manuel Tresserras, professor de Mitjans de Comunicació i 
Cultura de la UAB; Joan Corbella, professor de Comunicació de la UPF. 
Entitats socials significatives: Joan Carles Gallego i Dolors Llobet (CCOO); 
Josep Maria Àlvarez i Albert Todà (UGT). Comissió de Cogestió dels 
treballadors de TV3: Josep M. Camps, Francis Humble, Ruth Llòria, Jaume 
Mosquera, Èdgar Planas, Josep Planell, Maria Rocamora, Anna Salicrú, Jordi 
Vendrell i Jordi Vilardell. 


