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L’economista  
en l’àmbit de  
la governança 
empresarial
Els reptes que es plantegen en la governança d’empreses, 
institucions i entitats són múltiples. En aquest reportatge parlem 
amb col·legiats i col·legiades que treballen en aquest àmbit des de 
l’empresa, la consultoria, l’administració pública i el món fiscal.

Xavier Subirats és soci-director 
d’Amsel Assessors, des d’on ofe-
reix als seus clients serveis i solu-
cions per a les seves necessitats 

empresarials en les diverses àrees, entre les 
quals el reporting i control de gestió i serveis 
a la direcció. També assisteix a les reunions 
dels òrgans de govern com a conseller extern 
d’empreses mitjanes familiars. Les seves tas-
ques passen per deliberar en les reunions de 
Consell, aportant anàlisi, preguntes i reflexions 
al debat, procurant eixamplar la visió amb una 
mirada externa, suggerint veure més enllà del 
curt termini i incorporant nous elements al 
debat. Segons Subirats, es tracta de “pensar 
un cop l’any en els riscs, pensar sovint en 
l’evolució de l’entorn, pensar també en els 
altres jugadors de la indústria, en els grups 
d’interès, en els avenços tècnics i en les ten-
dències de fons”. També afegeix que la seva 
feina consisteix en ajudar a que la dinàmica 
de les reunions esdevingui una reflexió+repte 
aportant bones preguntes. Finalment explica 
que rep determinats encàrrecs per dissenyar 
la composició/estructura d’òrgans de govern 
que s’estan renovant.

Pilar Soldevila és la subdirectora i gerent del 
Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona (CCCB), substituint a la Directora Gene-
ral en cas necessari i sent la responsable de 

la gestió econòmica, financera, de la contra-
ctació, dels recursos humans, tècnics, de les 
infraestructures, de la producció i serveis tèc-
nics, del patrimoni i dels sistemes d’informació 
del Centre. Soldevila recorda que el CCCB és 
un consorci públic, propietat el 75% de la 
Diputació de Barcelona i el 25% de l’Ajunta-
ment de Barcelona, que promou el debat 
crític sobre el món contemporani i que té un 
pressupost anual de 11,5M€. La feina de Pi-
lar Soldevila consisteix en impulsar i coordinar 
la gestió interna del Centre i alinear els serveis 
de programació amb els serveis de gestió per 
poder assolir en termini la contractació dels 
serveis necessària per fer les activitats. També 
per gestionar el pressupost del Centre, opti-
mitzant-lo per poder oferir les activitats de 
programació amb els recursos assignats (hu-
mans, tècnics i econòmics). 

Federico Blanco lidera el departament d’im-
postos d’Applus, una de les companyies líders 
mundials en Inspecció, Assajos i Certificació 
amb presència en més de 70 països, amb 
25.278 empleats el 2021, amb uns ingressos 
al darrer any de 1.777 milions de € i empresa 
cotitzada en la Borsa Espanyola des del maig 
del 2014. Segons Blanco, avui la feina d’un 
assessor fiscal “in-house” d’una empresa 
multinacional passa per “ser molt a prop de 
les dades per tenir una bona traçabilitat de les 
operacions de la companyia amb transcen-
dència tributària”. També per reforçar l’auto-
control mitjançant la implementació de políti-
ques fiscals corporatives i de compliment 
fiscal per tal d’evitar riscos. I per últim, apun-

ta a la importància de la transparència de les 
dades per tal de conèixer en tot moment els 
impostos que es paguen i on es paguen per 
tenir una visibilitat immediata dels diners que 
es dediquen a pagar els impostos i poder fer 
previsions com qualsevol altra partida del 
compte de resultat de la companyia.

Marta Vidal és la directora general de Vallfor-
mosa i la responsable de la gestió global de la 
companyia elaboradora de vins i espumosos. 
Tal i com ella mateixa explica, gran part de la 
seva feina correspon a donar a conèixer al món 
la companyia i assegurar-se que la proposta 
de valor que fan als clients tingui una coherèn-
cia i sigui sòlida amb la seva estratègia i com-
promís amb tot el seu ecosistema. Marta Vidal 
afegeix que reporta a un Consell d’Adminis-
tració que és qui marca el rumb de l’estratègia 
i el llarg termini i ella, juntament amb el seu 
equip, decideix quines són les formules d’acon-
seguir l’estratègia i implementar-les.

Quins son els temes més rellevants  
en l’agenda dels òrgans de govern 
actualment i en els propers anys?
“L’entorn macroeconòmic i la seguretat/re-
dundància en els proveïments; les grans in-
versions per al futur i el seu finançament; la 
continuïtat en el lideratge a cada empresa; 
l’impacte social-ambiental i gestió dels riscs i 
el diàleg amb la direcció per mantenir/renovar 
els trets diferencial i els avantatges respecte 
la resta de competidors són els grans temes 
tractats a l’agenda dels òrgans de govern, 
assegura el consultor Xavier Subirats.

Governança d’empreses
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XAVIER SUBIRATS 
“En els darrers anys hem 
guanyat en professionalització, 
diversitat i profunditat de la 
governança empresarial”

PILAR SOLDEVILA
“L’impacte de la pujada de 
preus de l’energia i el gas 
altera l’ordre del dia comitès 
de direcció”

MARTA VIDAL
“La governança ara és més 
àgil i flexible i permet 
adaptar-se millor als temps 
d’incertesa actuals”

FEDERICO BLANCO 
“Les sigles ESG ens seguiran 
acompanyaran durant els  
anys vinents juntament amb  
el compromís de la 
Digitalització 360°”

La subdirectora i gerent del CCCB Pilar Sol-
devila hi coincideix força apuntant que “el 
comitè de gerència del CCCB té l’ordre del 
dia afectat actualment per l’impacte de la pu-
jada de preus de l’energia i el gas, la proble-
màtica en els subministres en inversions en 
curs” i hi afegeix “l’impacte de la legislació 
laboral amb l’eliminació dels contractes per 
obra i serveis que dificulta a les empreses 
subministradores agafar personal”.

El director de Fiscalitat d’Applus Federico 
Blanco considera que  sens dubte avui en 
l’agenda dels òrgans de govern estan presents 
les sigles en anglès ESG: la E de “Enviromen-
tal” que engloba l’efecte que l’activitat de les 
empreses tenen en el medi ambient de forma 
directa i indirecta, la S de “Social” on inclou 
l’impacte que una empresa té en el seu entorn 
social i la seva comunitat i per últim la G de 
“Governance” que fa referència al govern 
corporatiu, a la composició i diversitat del 
Consell d’administració, les polítiques de 
transparència en la informació pública i els 
codis de conducta”. 

Per a la directora general de Vallformosa Mar-
ta Vidal “actualment el que hi ha sobre la tau-
la són els canvis socials, polítics i econòmics 
del món”. Vidal comenta que “busquem an-
ticipar-nos a tot el què vindrà per poder estar 
més preparats i poder moure fitxa fins i tot 

abans que passin, i per això dediquem gran 
part del nostre temps a parlar de l’equip i veu-
re com el podem preparar per afrontar amb 
garanties aquest nou entorn, que cada vega-
da serà més incert i canviant”. 

Pel que fa al futur, Xavier Subirats està con-
vençut que els temes que marcaran les agen-
des dels òrgans de govern són “la diligència 
deguda en els aspectes ambientals i socials, 
per exemple, acomplint els objectius de re-
ducció del 55% d’emissions el 2030, espe-
cialment en les empreses d’aquells sectors 
que la UE considera de gran impacte, així 
com la gestió dels riscos, amb especial inci-
dència en la ciberseguretat i els riscos asso-
ciats al clima”. També afegeix “construir una 
cultura d’empresa atractiva per atreure nou 
talent i les Fusions/adquisicions i integració-
consolidació dins d’alguns sectors” seran 
claus. Pilar Soldevila assegura que, a nivell 
de gestió, “treballarem amb les limitacions 
econòmiques fruit dels increments de preu 
de l’energia i els subministraments, la inflació, 
els convenis col·lectius, la possible reducció 
de recursos per les entitats consorciades i 
per la societat en general i el compliment de 
la legislació per poder treballar amb flexibilitat 
i eficiència”. Per a Federico Blanco, les sigles 
ESG “ens seguiran acompanyaran durant els 
anys vinents juntament amb el compromís 
de la Digitalització 360° que cobreixi tots els 

àmbits d’una empresa per tal de guanyar amb 
eficiència i productivitat”. Amb tot plegat, 
Marta Vidal apunta la importància de “dedicar 
temps ara a pensar com serà l’empresa del 
futur”.

Quines millores/canvis han tingut lloc en 
governança en els darrers anys?
El consultor Xavier Subirats subratlla que ens 
els darrers anys s’ha guanyar en “professio-
nalització, incorporant externs que aporten 
valor; diversitat, augmentant el nombre de 
conselleres i profunditat,  millorant  la dinàmi-
ca de les reunions fent-les més efectives i 
afinant la reflexió”. La subdirectora i gerent del 
CCCB Pilar Soldevila considera que, a nivell 
d’administració pública, “s’ha treballat per 
millorar la transparència en el destí dels recur-
sos públics, així com dels processos de con-
tractació”, però també apunta que “en  la 
majoria de casos això ha portat a perdre la 
flexibilitat en la gestió”. El director de Fiscalitat 
d’Applus Federico Blanco destaca que dar-
rerament s’ha millorat en “el compromís amb 
la incorporació de dones en els consells d’Ad-
ministracions, així com la divulgació de la 
feina ben feta impulsada per una bona imple-
mentació del codi ètic i anticorrupció i el des-
envolupament de bones pràctiques en tots 
els àmbits de l’empresa”. La directora general 
de Vallformosa Marta Vidal afirma que “hem 
fet la governança més àgil i flexible, cosa que 
és molt positiva perquè pot adaptar-se millor 
als temps d’incertesa actuals”. 

El Col·legi d’Economistes de  
Catalunya i la governança empresarial
Què podria fer el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya per potenciar el paper i la imatge 
de l’economista que treballa en aquest àmbit? 
Xavier Subirats creu que “s’ha de continuar 
donant formació als membres de consells, 
fomentar el debat i intercanvi d’idees entre els 
col·legiats que actuen en aquest àmbit i donar 
exemple promovent el bon govern corporatiu 
en altres àmbits més enllà de les grans em-
preses com en les empreses de participació 
pública estatal, autonòmica, societats privades 
municipals o fundacions”. Pilar Soldevila con-
sidera que “es podria reforçar la formació als 
economistes en l’àmbit de la gestió pública, 
estudiar els models de governança de les 
entitats públiques condicionades als mandats 
polítics i proposar com flexibilitzar la gestió 
pública sense perdre els principis bàsics que 
ha de complir”. Federico Blanco també apos-
ta per “fomentar la formació en aquest àmbit, 
així com per divulgar totes les iniciatives inno-
vadores de les empreses”. Un punt en el qual 
coincideix Marta Vidal, que proposa “donar a 
conèixer casos d’èxit i de fracàs”. n


