
 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT 
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (ESBORRANY PENDENT 
D’APROVACIÓ) 
 
 
Acta núm. 34  
 
DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ  

Data: 3 d’octubre de 2012  

Lloc: seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya, via Laietana, 58, 7a planta  

Hora d’inici: 9:00 hores  

Membres convocats:  

President   Honorable Conseller d’Economia i Coneixement  
                  Sr. Andreu Mas-Colell  
Vocal         Secretària general del Departament d’Economia i Coneixement  
                  Sra. Georgina Arderiu i Munill  
Vocal         Secretari d’Economia i Finances  
                  Sr. Albert Carreras de Odriozola  
Vocal         Director de l’Idescat  
                  Sr. Frederic Udina i Abelló  
Vocals       Dos representants del Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya  

Sra. Olga Tomàs i Huerva, directora de Serveis del Departament  d’Empresa  i  
Ocupació  
Sr. Pau Villòria i Sistach, secretari general del Departament de Territori i 
Sostenibilitat  

 

Membres que assisteixen a la reunió:  

President   Honorable Conseller d’Economia i Coneixement  
                  Sr. Andreu Mas-Colell  
Vocal         Secretari d’Economia i Finances  
                  Sr. Albert Carreras de Odriozola  
Vocal         Director de l’Idescat  
                  Sr. Frederic Udina i Abelló  
Vocal         Una representant del Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya  

Sra. Olga Tomàs i Huerva, directora de Serveis del Departament  d’Empresa i 
Ocupació  
 

Hi assisteix també la Sra. Mercè Perelló i Jané, en qualitat de secretària de la Junta de Govern.  

Excusen la seva presència a la sessió d’avui: 

Vocal       Secretària general del Departament d’Economia i Coneixement  
                Sra. Georgina Arderiu i Munill  

 
Vocal       Un representant del Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya  

Sr. Pau Villòria i Sistach, secretari general del Departament de Territori i            
Sostenibilitat  



 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

A la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya, essent les 9:00 hores del dia 3 d’octubre de 
2012, s’inicia la reunió de la Junta de Govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en 
endavant, Idescat), en sessió ordinària, per tractar els temes fixats a l’ordre del dia de la sessió, 
d’acord amb la convocatòria que la secretària de la Junta va fer arribar a tots els seus 
integrants, per indicació de l’Honorable Conseller del Departament d’Economia i Coneixement, 
alhora president de l’Idescat.  
 
L’Honorable Conseller Andreu Mas-Colell dóna la benvinguda a tots els membres presents i els 
agraeix la seva participació en la sessió d’avui.  
 
Abans d’entrar a analitzar els assumptes previstos, el director de l’Idescat informa els presents 
que han excusat la seva presència per escrit la Sra. Georgina Arderiu i Munill i el Sr. Pau 
Villòria i Sistach per raons d’agenda. Així mateix, informa tots els membres que en els propers 
dies es procedirà al tancament de l’adreça web temporal on es va penjar la documentació de 
suport a la sessió d’avui i que els Acords adoptats s’incorporaran al web de l’Idescat per a la 
seva difusió.   
 
Atès que la Junta de Govern de l’Idescat compta amb el quòrum suficient per a la seva vàlida 
constitució, d’acord amb allò que estableix l’article 13 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, 
d’organització i funcionament de l’Idescat, els integrants de la Junta inicien l’anàlisi dels 
diferents punts de l’Ordre del dia que es detallen a continuació:  
  
1. Aprovació de l’Acta de la sessió del dia 26 de gener de 2012, realitzada a distància  
 

S’aprova sense esmenes l’Acta número 33, corresponent a la sessió de la Junta de Govern 
realitzada a distància el dia 26 de gener de 2012, d’acord amb la proposta d’acta que va 
ser tramesa per la secretària de la Junta a tots els membres de la Junta amb anterioritat a 
la sessió d’avui.  

 
2. Informe del director de l’Idescat  
 

El director ha presentat davant de la Junta els canvis més rellevants, introduïts des de la 
seva arribada a la direcció de l’Institut, desglossats en tres grans àmbits d’actuació: 

  
- Organització i persones.  

 
Dins d’aquest apartat el director ha explicat els motius dels canvis organitzatius 
promoguts sota la seva direcció en l’equip directiu, entre els quals cal esmentar 
l’arribada del senyor Josep Sort a la Subdirecció General d’Informació i Difusió 
Estadística, de la senyora Cristina Rovira a la Subdirecció General de Producció i 
Coordinació Estadística i les incorporacions dels senyors Enric Ripoll i Àlex Costa com 
a responsables d’Àrea d’ATE i APEE, respectivament.  
  
També ha explicat els esforços que es duen a terme pels professionals de l’Idescat per 
minimitzar la pèrdua d’efectius motivades per les restriccions  
 
pressupostàries i ha valorat positivament la tasca de la Subdirecció General 
d’Administració i Serveis Generals, resolent la convocatòria de diferents concursos de 
mèrits i capacitats per a la provisió definitiva d’11 llocs de treball.  
 
 
Així mateix també s’han explicat els contactes que la direcció ha mantingut amb el 
personal de l’Institut per conèixer les seves preocupacions i expectatives, tot indicant 
que aquests contactes també s’han estès a l’equip directiu.  



 

 
 
 
Per altra banda, s’ha explicat la reorganització del Centre de Processament de Dades 
(CPD), oferint informació sobre l’estalvi obtingut amb la connexió a internet a través de 
la Generalitat de Catalunya i no del CESCA com es feia anteriorment.  
 
En matèria de personal s’ha fet referència a la incorporació del control de la seva gestió 
a través del programa corporatiu ATRI i el marcatge dactilar, a banda de la reubicació 
d’espais amb l’objectiu d’agrupar els professionals per àrees funcionals.  
   

- Millores en els processos 
 
El director ha exposat que s’han fet avenços importants en la direcció per objectius i 
s’ha dedicat un important esforç col·lectiu per a la implantació de la comptabilitat 
analítica en el si de l’Institut. Per altra banda, s’ha publicat al web de l’Idescat el 
calendari públic de difusió de resultats de l’Idescat.  
 
En una altra ordre d’actuacions, també s’ha millorat la presentació del proper Programa 
Anual d’Actuació Estadística (PAAE 2013), així com l’informe de resultats del PAAE 
2011.  
 
En relació a la producció estadística el director ha destacat les operacions següents:  

 
- Població estacional: estadística nova (complexa i novedosa) de síntesi que recull o 

quantifica la càrrega demogràfica que hi ha en un municipi en un període de temps. Es 
tracta d’una estadística de periodicitat anual que ofereix resultats trimestrals i del 
còmput de l’any.  
 

- L'elaboració d'un Marc input- output 2011 de Catalunya, coherent amb el sistema 
europeu de comptes, que resulta imprescindible per conèixer el funcionament real de 
l’economia. L’últim trimestre 2011 es va fer la preparació i ja s’han dut a terme, durant 
aquest mes de setembre, els treballs de camp d’una enquesta pilot per recollir 
informació dels consums intermedis de les empreses amb activitat a Catalunya.   

 
En aquest moment l’expedient de contractació dels treballs de camp de l’enquesta de 
consums intermedis es troba pendent que es resolgui favorablement la sol·licitud 
d’excepció de saldos pressupostaris sol·licitada i que s’autoritzi l’execució d’aquesta 
despesa. El director explica que és el moment de portar-les a terme perquè les 
empreses tenen tancada la seva comptabilitat i compten amb informació recent. 

 
- L’Enquesta d’Usos del Temps 2010-2011: el director informa que es tracta de 

l’enquesta més mediàtica i de fet complementa la resta de les operacions 
estadístiques, ja que permet copsar la dedicació d’una població que es dedica al treball 
no remunerat com és el de les tasques domèstiques. 

 
En aquest punt el Conseller planteja la qüestió de si podem comparar  amb d’altres països 
la informació que facilita aquesta enquesta. El director respon que segueix la metodologia 
homologada per EUROSTAT. 
 
Quan es comenta el punt sobre l’impuls de visibilitat de l’Institut i les relacions exteriors, el 
Conseller pregunta per les relacions entre l’INE i l’Institut d’Estadística de Catalunya. El 
director informa sobre el Conveni anual de col·laboració per a l’adopció de protocols 
d’intercanvi de directoris estadístics. També s’informa del fet que el director va assistir a 
una reunió de la CITE (Comitè interterritorial d’Estadística) que és el fòrum d’intercanvi de 
necessitats d’informació entre l’INE i les CCAA. Així mateix també posa de manifest la 
reducció de personal que ha experimentat l’INE aquest 2012 equivalent a un 7,5% menys 
respecte a l’exercici anterior i el règim de vinculació laboral que tenen els enquestadors de 
l’INE.    

 



 

 
 
 

En relació a l’impuls estratègic, s’indica que aquest tema serà tractat abastament en la 
propera sessió del Consell Rector que es preveu realitzar el proper dia 22 d’octubre de 
2012. 

 
Finalment el director explica que no es presenta l’Avantprojecte de Pressupost de l’Idescat 
corresponent a l’any 2013 per a l’eventual aprovació d’aquesta Junta, atesa la recent 
dissolució del Parlament i la consegüent convocatòria d’eleccions. 

 
3. Aprovació del Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2013  

 
Com a novetat, es presenta a una Junta de Govern el Pla anual d’activitats de l’Idescat per 
l’any 2013. Malgrat que aquesta és una de les funcions que ha d’aprovar la Junta de 
Govern, és la primera vegada que es presenta per al seu anàlisi i posterior aprovació. 
Aquesta proposta es configura per una banda pel Programa d’objectius de direcció i per 
l’altra pel Programa Anual d’Actuació Estadística de l’Idescat 2013, en la que es recullen 
únicament les actuacions pròpies de l’Idescat.  

 
El director exposa els objectius de direcció i en relació a l’àmbit d’organització i persones 
comenta que en aquest context de crisi cal redefinir, recol·locar i analitzar més que 
implementar grans canvis. També ressalta el document de funcions que s’està duent a 
terme i les necessitats de formació en tècniques estadístiques modernes (renovació 
metodològica etc.). Als efectes de millorar la comunicació interna es crearà una intranet.  

 
En relació a l’àmbit de processos, el Conseller pregunta si en d’altres països el Pla 
estadístic també s’aprova per llei tal i com es fa en el cas de Catalunya, el director explica 
el cas de l’INE i el de l’EUROSTAT. 

 
D’entre els principals objectius de l’àmbit de Recursos i projecció institucional s’explica la 
voluntat de promoure l'ús dels registres administratius com a font prioritària d'informació i 
l'articulació dels òrgans estadístics del Sistema estadístic català amb l'objectiu de 
minimitzar la càrrega estadística i optimitzar la despesa pública en matèria estadística, i per 
altra banda s’informa als membres de la Junta de la propera visita dels senyors Anders i 
Brit Wallgren, professionals de l’Institut d'Estadística de Suècia que han escrit un llibre 
d'estadística basat en registres, que han acceptat impartir una conferència de caire general 
sobre l'ús dels registres estadístics, adreçada al personal de l’Idescat i de la resta del 
Sistema estadistic català, que pot ser molt útil pels nostres professionals.  

 
D’acord amb la informació tramesa amb anterioritat a la present sessió, el director de 
l’Institut comenta les principals característiques de les actuacions estadístiques de l’Idescat 
que formaran part de la proposta de PAAE 2013. 

 
El secretari d’Economia i Finances, Sr. Albert Carreras. proposa que es faci un índex al 
document Programa Anual d’Actuació Estadística 2013, llistat compacte, als efectes de 
facilitar la seva lectura i comprensió.  

 
La Junta per unanimitat dels membres presents aprova el Pla anual d’activitats de l’Idescat 
per al 2013.   

 
4. Aprovació de la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2011  

 
El director exposa que l’objectiu que es proposa la direcció de l’Institut és que la memòria 
anual de l’Idescat sigui publicada cada any durant el mes de març. També explica que s’ha 
elaborat una memòria 2011 molt més entenedora amb la incorporació de taules i poc text.  
 
 



 

 
Després d’aquesta presentació la Junta aprova la Memòria anual d’activitats de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya corresponent a l’any 2011 per unanimitat dels membres 
presents i comptant també amb el vot favorable que la senyora Georgina Arderiu va 
manifestar per escrit.  
 

5. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2011 i estat d’execució de 
l’actual pressupost 2012 (despeses i ingressos de l’Idescat)  
 
El director de l’Idescat informa als membres de la Junta de la liquidació del Pressupost 
2011 presentada a la Intervenció, tot indicant que la liquidació del pressupost ha estat de -
2.237.609,78 €, ja que l’import d’obligacions reconegudes ha estat de 7.596.864,46 € i en 
canvi els drets reconeguts només han estat per  import de 5.359.254,68 €, atesa la 
minoració de les aportacions de la Generalitat de Catalunya a l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, que és de 3.488.198,18 €, en compliment de l’Acord de Govern de 20 de 
novembre de 2011.  
 
Per altra banda, el director informa de la reducció del pressupost que ha experimentat el 
Pressupost de l’Idescat en els darrers anys i s’explica l’estalvi de determinades despeses i 
l’estat d’ingressos actual. En relació als ingressos, la senyora Olga Tomàs s’interessa pels 
Preus Públics que gestiona l’Idescat, sobre els quals rep la informació sol·licitada. 

   
6. Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al 

Programa anual d’Actuacions Estadístiques de l’any 2011  
 
El director explica les millores que s’han introduït en l’informe d’acompliment de les 
actuacions estadístiques corresponents al Programa Anual d’Actuacions Estadístiques 
PAAE de l’any 2011.  

 
En relació al contingut s’indica que tot i que no hi ha pràcticament canvis en el tant per cent 
de compliment, el canvi de legislatura ha portat a una certa reorientació en algunes 
actuacions previstes i exposa que la manca de recursos també ha afectat al tema.  
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada del contingut de l’informe.  
 

7. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració 
subscrits per l’Idescat, actualitzada des de la darrera reunió presencial celebrada el 
dia 21 de setembre de 2011  
 
El director dóna informació sobre el conjunt dels convenis i acords de col·laboració signats 
per l’Idescat amb d’altres organismes des de la darrera Junta i d’entre els principals acords 
destaca especialment el Conveni de la revista SORT, pel factor d’impacte reconegut 
internacionalment que té aquesta revista, i el conveni amb el Centre d’Estudis Demogràfics 
per a la realització de diversos treballs de recerca demogràfica.  
 
La Junta de Govern es diu assabentada dels Acords de col·laboració subscrits per l’Idescat 
durant el període esmentat i que figuren a la relació lliurada als membres de la Junta amb 
anterioritat a la sessió.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
8. Torn obert de paraules  
 

El Secretari d’Economia, senyor Albert Carreras felicita l’Institut per la seva activitat interna 
i s’interessa pels intercanvis d’informació establerts amb l’INE, així com pel sistema de 
contractació i funcionament dels enquestadors que treballen en el desenvolupament dels 
treballs de camp, informació sobre la qual el director ofereix les oportunes explicacions.  
 

 
RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA EN LA SESSIÓ D’AVUI: 
   
1.    Aprovar l’Acta de la sessió del dia 26 de gener de 2012, realitzada a distància.  
2.    Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2013.  
3.    Aprovar la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2011.  
4.   Restar assabentada de l’Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques 

corresponents al Programa anual d’Actuacions Estadístiques de l’any 2011.  
5.    Restar assabentada dels convenis de col·laboració subscrits per l’Idescat, des de la 

darrera informació facilitada en reunió presencial el dia 21 de setembre de 2011.  
  

Atès que no es plantegen més intervencions en aquest torn obert de paraules, s’aixeca la 
sessió a les 11 hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretària, certifico.  
 
 
 
Vist-i-plau 
 
 
 
 
 
Andreu Mas-Colell                                                  Mercè Perelló i Jané  
Hble. Conseller d’Economia i Coneixement              Secretària de la Junta de Govern  
President de l’Idescat  
 

 
 
 
 

 


