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ACTA DE LA TRENTA-QUATRENA SESSIÓ DEL CONSELL CATALÀ D’ESTADÍSTICA  
 
DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ  

Data: 10 de novembre de 2016 
 
Lloc: seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Via Laietana, 58, Sala de Seminaris  

Hora d’inici: 10.30 hores  

Assistents 
 
Sra. Anna Cabré i Pla   Presidenta del Consell Català d’Estadística 
Sr. Josep Maria Jové i Lladó Vicepresident del Consell Rector del Sistema estadístic 

de Catalunya 
Sr. Pere Aragonès i Garcia Vicepresident del Consell Rector del Sistema estadístic 

de Catalunya 
Sr. Frederic Udina i Abelló Director de l’Idescat, que actua com a secretari  
Sr. Xavier Tort-Martorell i Llabres Universitat Politècnica de Catalunya 
Sr. Lucinio González i Sabaté  Universitat Ramon Llull 
Sr. Antoni Meseguer i Artola  Universitat Oberta de Catalunya 
Sr. Joan Carles Martori i Cañas  Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 
Sra. Carme Ruiz i Viñals  Universitat Abat Oliba CEU 
Sr. Antoni Mora Corral   Universitat Internacional de Catalunya 
Sr. Salvador Guillermo i Viñeta  Foment del Treball Nacional 
Sr. Joan de Solà-Morales i Rubió Institut d’Estudis Catalans 
Sr. Daniel Garrell i Ballester  CCOO 
Sr. Jordi Oliveres i Prats  Associació Catalana de Municipis i Comarques 
Sra. Maria Àngels Barbarà Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
Sr. Jordi Argelaguet i Argemí Centre d’Estudis d’Opinió 
Sra. Cristina Rovira i Trepat  Subdirectora general de Producció i Coordinació de 

l’Idescat 
Sr. Josep Sort i Ticó Subdirector general d’Informació i Comunicació de 

l’Idescat 
Sra. Mercè Perelló i Jané Subdirectora general d’Administració i Serveis Generals 

de l’Idescat 
 
 
S’excusen d’assistir-hi 
 
Sr. Josep M. Oller i Sala   Universitat de Barcelona 
Sr. Pere Puig i Casado    Universitat Autònoma de Barcelona 
Sr. Jaume Garcia Villar   Universitat Pompeu Fabra 
Sr. Josep M. Mateo i Sanz  Universitat Rovira i Virgili 
Sr. Santiago Thió i Fernández  
de Henestrosa     Universitat de Girona 
Sr. Carles Capdevila i Marquès   Universitat de Lleida 
Sr. Moisès Bonal i Ferrer PIMEC 
Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo UGT 
Sr. Josep Maria Garzón i Llavina Federació de Municipis de Catalunya 
Sr. Leopoldo Gay Montalvo Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
Sr. Jaume Miranda i Canals  Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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Desenvolupament de la sessió 
 
A la seu de l’Idescat, Via Laietana, 58, a les 10.30 hores del dia 10 de novembre de 2016, amb 
assistència de les persones abans esmentades, es reuneix el Consell Català d’Estadística (en 
endavant, Consell) en sessió anual ordinària, per tal de tractar els temes assenyalats en l’ordre 
del dia de la convocatòria. 
 
La presidenta, la senyora Anna Cabré, obre la sessió del Consell i dóna la benvinguda a tots els 
assistents, i especialment als nous càrrecs del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda: Josep Maria Jové i Lladó, secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, i Pere Aragonès i Garcia, secretari d’Economia. 
 
Informa als presents de la designació del nou representant de la Universitat Pompeu Fabra, 
Jaume Garcia Villar. 
 
Tot seguit inicia la sessió presentant els diferents punts de l’ordre del dia.  
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
El Consell dóna conformitat a l’acta número 33, corresponent a la sessió del Consell Català 
realitzada el dia 4 de novembre de 2015. 
 
La presidenta informa que no s’ha rebut cap esmena.  
 
Sense que cap dels presents hi faci cap altra esmena, s’aprova l’acta per unanimitat. 
 
 
2. Informe del director de l’Idescat  
 
La presidenta dóna la paraula al director de l’Idescat, que inicia la seva intervenció fent un repàs, 
amb l’ajut d’un Power Point, de les actuacions més destacades que l’Idescat ha dut a terme des 
de la darrera reunió del Consell, celebrada el dia 4 de novembre de 2015, i passa tot seguit a 
desenvolupar-les una per una. 
 

En primer lloc exposa les principals actuacions fetes en l’àmbit de l’activitat institucional, entre 
les quals destaca: 
 
- El seguiment de la tramitació del Projecte de llei PEC 2017-2020 i de modificació de la Llei  

23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Explica que actualment es troba 
en tràmit parlamentari, però que el grup parlamentari de Ciutadans ha demanat dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i això endarrereix un mes la votació en 
el ple del projecte de llei, suposant que el dictamen sigui favorable. 

- Les reunions celebrades de la Junta de Govern (3 d’octubre de 2016) i del Consell Rector 
(27 d’octubre de 2016). 

- L’elaboració de les darreres auditories LOPD-ENS segons la legislació vigent. 
- L’elaboració de la Carta de serveis Idescat, en el marc d’una prova pilot que ha endegat la 

Generalitat de Catalunya. 
- Les visites de representacions internacionals a l’Idescat: Statistics Korea, Instituto Cruceño 

de Estadística de Santa Cruz-Bolivia, i Tim Allen, director de difusió d’Eurostat. 
 

A continuació exposa les activitats dutes a terme en l’àmbit de les activitats estadístiques i de 
renovació metodològica, entre les quals destaca: 

 
- Actuacions estadístiques destacables 
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o Ampliació de la mostra de l’Enquesta de condicions de vida que elabora l’INE, en 
col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

o Elaboració dels indicadors de benestar i progrés social, per encàrrec del Parlament 
de Catalunya, en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda. 

o Projeccions de població activa i projeccions de llars, que es van difondre a través 
d’un acte públic que va comptar amb la presentació del vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda, i la presidenta del Consell Català d’Estadística. 

o Estadística d’afiliats i afiliacions a la Seguretat Social, amb la novetat de poder donar 
dades dels afiliats. 

 
- Senda tecnològica: Plataforma Cerdà 

o En explotació a finals del 2016. 
o Estadístiques de turisme: FRONTUR, EGATUR, ETR. 
o Sistema de metadades de difusió: QCOE (Quadre de comandament de les 

operacions estadístiques). 
o Nou visor de dades Idescat. 

 
- Senda de processos: model Qualitas.  

o S’estan documentant els processos de com es porten a terme totes les estadístiques 
de l’Idescat. 

o Aplicació per a la gestió de la documentació dels processos estadístics 
estandarditzats del model de producció de l’Idescat. 

 
- Participació en congressos i workshops 

o Quality, Eurostat-INE, Madrid, juny del 2016. 
o X Jornades d’Estadística Pública, Toledo, setembre del 2016. 
o JECAS, Madrid, setembre del 2016. 
o Workshop Amyc, SEIO-UB, en honor del Dr. Carles Cuadras, octubre del 2016, 

Idescat, Barcelona. El Dr. Cuadras sempre ha tingut relació amb l’Idescat gràcies a 
la seva col·laboració amb les revistes Qüestió i SORT. 

o X Jornades de SIG Lliure. Universitat de Girona, maig del 2016. 
 

- Cursos i sessions tècniques 
o 8 cursos: 2 seminaris, 1 taller i 5 cursos (píndoles informàtiques). 
o 13 sessions tècniques (400+ assistents). 

 
- Cooperació educativa 

o 3 convenis d’estada en pràctiques, concurs Student d’estadística aplicada i concurs 
Planter de Sondeigs i Experiments. 

o Visites de centres educatius (18 sessions, 500+ assistents).  
 

- Recerca 

o Accèssit a la UVic-UCC a la 4a edició del premi “Protecció de dades en el disseny” 
convocat per l’ACPD, juny del 2016 (encàrrec conveni Idescat UVic-UCC). 

o Convenis amb investigadors: UPF (2), UAB, Barcelona GSE (2), UB, UIC, Universitat de 
Navarra, Observatori del Tercer Sector, IERMB i CED. 
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o Recerca pròpia: PIB conjuntural (nowcasting), tractament dels efectes de calendari i 
estacional en els indicadors de conjuntura econòmica, i mètodes per a la preservació del 
secret estadístic en dades geocodificades. 

 

- Assistència metodològica i col·laboració amb altres organismes 

o Disseny mostral/extracció de mostres, càlcul d’indicadors i/o assessorament metodològic 
i geolocalització. Tots aquests projectes tenen una rellevància important per a l’Idescat. 

 
 
El director tanca el seu informe amb una demostració en línia del nou visor de dades que l’Idescat 
té previst estrenar abans de finalitzar l’any 2016. El cataloga de millor visor del món perquè ha 
estat fet a partir d’una tasca de benchmarking comparant els visors utilitzats per les millors 
institucions d’estadística d’arreu. En destaca la interacció senzilla per part de l’usuari, la 
simplicitat per construir taules a mida i la descàrrega fàcil de les dades. També informa que la 
incorporació del mòdul que permetrà fer gràfics està en desenvolupament. 
 
 
3. Proposta de Programa anual d’actuació estadística de Catalunya per a l’any 2017 
 
La presidenta demana al director de l’Idescat que informi sobre el nou Programa anual d’actuació 
estadística de Catalunya (d’ara endavant, PAAE) per a l’any 2017, que el Consell Rector va 
aprovar en la seva reunió del proppassat 27 d’octubre de 2016 i que el govern ha d’aprovar cada 
any abans del 31 de desembre, la documentació del qual ha sigut distribuïda amb anterioritat als 
membres del consell. 
 
El director de l’Idescat comença l’exposició informant que el nou PAAE està basat en el nou Pla 
estadístic de Catalunya (PEC) 2017-2020, que es troba en tràmit parlamentari.  
 
També informa que enguany l’Idescat ha creat una nova extranet al servei del Sistema estadístic 
de Catalunya accessible a tots els interlocutors del Sistema 
(http://www.idescat.cat/institut/sec/extranet/). I que també s’ha implantat un nou sistema de 
recopilació de la informació a través d’aquesta mateixa extranet per elaborar el PAAE 2017. 
 
El director informa que en la documentació lliurada hi ha un dossier amb la relació de totes les 
actuacions previstes per al 2017, organitzat per àmbits i subàmbits d’activitat, i que les actuacions 
compten amb un nou sistema de codificació. Com a novetat destaca que les actuacions informen 
dels arxius i registres administratius que s’utilitzaran per fer les estadístiques.  
 
El PAAE 2017 preveu un total de 311 actuacions. 191 corresponen a departaments de la 
Generalitat, 104 a l’Idescat i 42 a d’altres organismes i agents del Sistema estadístic de 
Catalunya. Pel que fa als costos directes d’aquestes actuacions, es mantenen en línia amb els 
dels darrers anys, amb un cost total del programa de 10,3 milions d’euros i un cost mitjà per 
actuació de 33,1 milers d’euros. 
 
El director mostra en pantalla una relació de les actuacions més destacables i en cita 
específicament les següents: Estimacions de la població centenària, Projeccions de població en 
edat escolar, Indicadors dels sectors i productes d’alta tecnologia, Estadístiques financeres, 
Estadística de la inserció laboral dels estudiants universitaris, Enquesta d’usos lingüístics de la 
població, Estimacions en àrees petites de l’Enquesta de condicions de vida i Estadística 
econòmica dels serveis d’ajuda a domicili. 
 
En finalitzar la intervenció del director, el Sr. Jordi Oliveres intervé per suggerir que l’Idescat faci 
alguna acció o projecte perquè tots els ajuntaments de Catalunya incorporin als seus webs un 
enllaç estàndard a les dades estadístiques que l’Idescat ofereix dels seus municipis. Ara mateix, 
afirma, la informació que s’aporta és mínima i depèn de la bona voluntat d’algunes persones. 
Des de fa anys, només són una quarantena els municipis que col·laboren habitualment amb el 
SEC. El Sr. Josep Sort, subdirector general d’Informació i Comunicació de l’Idescat, recorda que 
l’Idescat ja ofereix un giny (“El municipi en xifres”) que els ajuntaments poden inserir als seus 

http://www.idescat.cat/institut/sec/extranet/
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webs i que ofereix indicadors municipals i comarcals contínuament actualitzats. El director de 
l’Idescat intervé per informar que ja s’està treballant amb les diputacions en aquesta línia −de 
moment amb la de Barcelona i Girona− i que és una bona estratègia per arribar a tots els 
municipis. 
 
Una vegada finalitzada la intervenció del director, la presidenta del Consell agraeix l’informe 
presentat i demana si hi ha unanimitat del Consell per dictaminar a favor del PAAE 2017 que ha 
sigut presentat. El Consell així ho acorda. 
 
 
4. Informe sobre l’acompliment del PAAE 2015 
 
La presidenta dóna la paraula al director per tal que informi de l’acompliment del PAAE 2015, la 
documentació del qual ha sigut distribuïda amb anterioritat als membres del consell. 
 
El director de l’Idescat exposa que, com cada any, ha demanat a tots els organismes 
responsables que informin de l’estat d’execució de les actuacions de les quals van ser 
responsables el 2015, i queda reflectit en l’informe de compliment que s’ha de passar al 
Parlament una vegada s’ha presentat al Consell. La informació del compliment de cada actuació 
es fa pública al web tan bon punt es rep la informació a l’Idescat. La informació és consultable a 
http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/?cat=acompliment&paae=2015. 
 
L’acompliment de les actuacions del PAAE 2015 ha estat molt elevat, de l’ordre del 97,2%. 
Aquest acompliment és força elevat i se situa en la línia dels programes anteriors. De les 326 
actuacions previstes se n’han dut a terme de forma completa 301, 16 s’han realitzat de manera 
parcial i 9 no s’han dut a terme.  
 
El director també avança que per a l’any 2017 la novetat serà que l’Idescat haurà d’elaborar dos 
informes d’acompliment, un per al PAAE 2016 i un altre per al PEC 2011-2014, que es 
presentaran al Consell. 
 
Finalment, el Consell es dóna per assabentat de l’informe sobre l’execució del PAAE 2015 
presentat per l’Idescat. 
 
 
5. Torn obert de paraules 
 
La presidenta del Consell obre el torn obert de paraules. 
 
El Sr. Salvador Guillermo, representant de Foment del Treball Nacional, demana la paraula per 
saber quines són les sis actuacions consolidades del 2015 que no s’han dut a terme i si pot saber-
ne el motiu. Li respon la Sra. Cristina Rovira amb la relació de les nou estadístiques no dutes a 
terme i també de les setze dutes a terme parcialment, i tot seguit exposa els motius que es 
disposen de cadascuna d’elles. Finalment, també comenta que tota aquesta informació està 
disponible al web. El Sr. Guillermo agraeix la informació i exposa que la preocupació de la seva 
institució per la no realització de l’Estadística de convenis col·lectius per part del, en aquell 
moment, Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
El Sr. Salvador Guillermo fa ús també de la seva paraula per suggerir que es convoqui més cops 
el Consell al llarg de l’any per donar oportunitat als seus membres d’opinar, sobretot pel que fa a 
aquelles actuacions estadístiques que siguin noves. Argumenta que ell forma part del Consell 
Superior d’Estadística de l’INE i que aquesta és una pràctica habitual en aquell organisme.  
 
El Sr. Antoni Meseguer, representant de la UOC, suggereix que addicionalment a la proposta del 
Sr. Guillermo, potser també es podria crear un apartat de col·laboració virtual on els membres 
del Consell puguin participar i debatre temes d’interès.  
 
El Sr. Joan de Solà-Morales, representant de l’Institut d’Estudis Catalans, intervé per dir que ell 
no creu que el Consell s’hagi de convertir en un òrgan de gestió i que potser n’hi hauria prou amb 
crear un fòrum virtual on s’elabori un informe amb les novetats de l’any en curs que puguin ser 

http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/?cat=acompliment&paae=2015
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de l’interès dels membres del Consell perquè puguin, si cal, opinar. La presidenta del Consell 
tanca el debat sobre aquesta qüestió indicant que es tindran en compte les diferents opinions per 
millorar la missió d’aquest òrgan. 
 
El Sr. Jordi Argelaget, director del CEO, intervé per felicitar l’Idescat pel nou visor de dades. 
 
El Sr. Jordi Oliveres, representant de l’ACM, intervé per recordar que l’Idescat té un problema 
d’envelliment del seu personal i suggereix que s’actuï per incorporar gent més jove que pugui 
agafar el relleu i l’experiència del personal actual. La presidenta del Consell li respon que, tot i 
que no li agrada relacionar el concepte edat amb el de capacitat, entén que en aquest cas es 
tindrà en compte el seu suggeriment. 
 
 
Sense més intervencions, la presidenta del Consell felicita el director de l’Idescat per la bona 
tasca realitzada i l’encoratja a continuar endavant en totes les línies de treball exposades. 
 
 
 
ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL CATALÀ D’ESTADÍSTICA A LA SESSIÓ D’AVUI 
 
Aprovar l’acta de la sessió del Consell celebrada el 4 de novembre de 2015. 
 
Emetre un dictamen previ favorable a la proposta del PAAE 2017. 
 
Donar-se per assabentat de l’informe sobre l’acompliment del PAAE 2015. 
 
 
Seguidament tanca la sessió del Consell, a les 11.35 hores. 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
La presidenta del Consell Català d’Estadística   El secretari     
Anna Cabré i Pla      Frederic Udina i Abelló   
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