
 

 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT 
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (ESBORRANY PENDENT 
D’APROVACIÓ) 
 
 

Acta núm. 35  
 
 
DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ  

Data: 11 d’octubre de 2013  

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

Hora d’inici: 17:00 hores  

Membres convocats:  

President   Honorable Conseller d’Economia i Coneixement  
                 Sr. Andreu Mas-Colell  

Vocal        Secretari general del Departament d’Economia i Coneixement  
     Sr. Albert Carreras de Odriozola 

Vocal        Director general de Política i Promoció Econòmica 

               Sr. Albert Carné Hernández                               

Vocal        Director de l’Idescat  
                 Sr. Frederic Udina Abelló  

Vocal        Un representant del Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya  
Sr. Pau Villòria Sistach, secretari general del Departament de Territori i 
Sostenibilitat  

Secretària  Actua com a secretària de la Junta de Govern la subdirectora general  
     d’Administració i Serveis Generals de l’Institut d’Estadística de Catalunya  

      Sra. Mercè Perelló Jané 

Membres que assisteixen a la reunió:  

President   Honorable Conseller d’Economia i Coneixement  
                 Sr. Andreu Mas-Colell  

Vocal         Secretari general del Departament d’Economia i Coneixement  
                 Sr. Albert Carreras de Odriozola  

Vocal        Director general de Política i Promoció Econòmica 

               Sr. Albert Carné Hernández                               

Vocal         Director de l’Idescat  
                 Sr. Frederic Udina i Abelló  

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

Excusa la seva presència a la sessió d’avui: 

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  

Es dóna inici a la reunió de la Junta de Govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(en endavant, Idescat) que es desenvolupa a la seu de l’Idescat, essent les 17:00 
hores del dia 11 d’octubre de 2013, en sessió ordinària per tractar els temes fixats a 
l’ordre del dia de la sessió.  
 
L’Honorable conseller Andreu Mas-Colell dóna la benvinguda a tots els membres 
presents, especialment al senyor Albert Carné, director general de Política i Promoció 
Econòmica que s’incorpora a aquesta Junta atesa la resolució de l’Honorable 
Conseller del Departament d’Economia i Coneixement de data 15 de gener de 2013 
(DOGC de 18.01.2013) i agraeix a tots els presents la seva participació en la sessió 
d’avui. Així mateix es comenta que resta pendent de designar un dels dos 
representants del Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya a la Junta de 
Govern. 
 
Abans d’entrar a analitzar els assumptes previstos, el director de l’Idescat informa els 
presents que ha excusat la seva presència el Sr. Pau Villòria i Sistach per raons 
d’agenda.  
 
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 3 d’octubre de 2012  

 

S’aprova sense esmenes l’acta número 34, corresponent a la sessió de la Junta de 
Govern realitzada el dia 3 d’octubre de 2012, d’acord amb la proposta d’acta que 
va ser tramesa per la secretària de la Junta a tots els seus membres amb antelació 
suficient per al seu anàlisi i formulació de possibles consideracions. 

 
2. Informe del director de l’Idescat  

 
En aquest moment de la sessió el President de la Junta cedeix la paraula al 
director de l’Institut que presenta davant dels assistents, l’informe relatiu a les 
actuacions més rellevants dutes a terme per l’Idescat des de la darrera Junta de 
Govern.  
 
Persones. 
 
En relació a les persones de l’Institut, el director informa sobre els canvis produïts 
des de la darrera Junta de Govern en aquest àmbit esmentant les noves 
incorporacions per a la cobertura de vacants i de la provisió en definitiu de 
diferents llocs de treball.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

També fa esment a l’especial preocupació que genera l’anunci del proper concurs 
de trasllats que convocarà la Direcció General de la Funció Pública el primer dels 
quals serà el corresponent al cos de gestió d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (grup B) que podria suposar una aturada tècnica de les activitats de 
l’Institut davant la pèrdua de coneixement estadístic i de la possible arribada de 
nous professionals que no reuneixin el perfil específic competencial en matèria 
estadística, que en el cas de l’Institut afecta a 11 persones. Cal tenir present que el 
nivell de les places de tècnics mitjos estadístics de l’Idescat es correspon a un B-
20 que pot ser un fort reclam per als funcionaris que concursin.  
 
Tots els membres de la Junta fan palesa la seva preocupació i mostren la seva 
predisposició a intentar trobar una solució a la problemàtica generada per 
l’eventual pèrdua de coneixement especialitzat en matèria estadística. 
 
A pregunta del President de l’Idescat i del secretari general del Departament 
d’Economia i Coneixement relativa a la possible afectació de la retallada de 
plantilla de professionals de l’INE sobre les activitats de l’Idescat, el director de 
l’Institut explica la reducció de plantilla d’aquest organisme focalitzada 
principalment en personal laboral temporal adscrit als serveis perifèrics i es 
comenta la nota de premsa d’Europa Press de data 3 d’octubre.  
 
Comptabilitat analítica 
 
Pel que fa la comptabilitat analítica el director informa que es tracta d’un procés de 
millora continua i que aquest any 2013 hem comptat amb la presència d’un 
estudiant en pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra que ha analitzat les dades 
relatives al 2012 i ha proposat millores per corregir les disfuncions de plantejament 
del model inicialment implementat per l’Idescat.  

 
Taxa per al cobrament de les comandes a mida 
 
S’informa que a l’avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2014 
s’incorporarà l’establiment d’una taxa per al cobrament de la prestació del servei 
de resultats específics d’estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya.  
 
Nou decret d’organització i funcionament 
 
L’Institut d’Estadística de Catalunya, treballa en la tramitació d’un nou decret 
d’organització i funcionament que permeti donar resposta als nous reptes 
estadístics de futur.  
 
Informa que en aquest moment s’ha donat resposta a tots els informes preceptius 
per tal que continuï la seva tramitació, llevat del que ens ha fet arribar l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades sobre aquest que valorem les consideracions que 
realitza des de l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal al que es 
respondrà properament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://correu.idescat.cat/owa/redir.aspx?C=TOEblyfZq0W2RX6JFgyLT7iIKGuumtBItWq62n8bIms6b6ynvlDxvSvFDEbuExG-lC1If9feo2A.&URL=http%3a%2f%2fsigov.gencat.intranet%2fsigov%2fAppPHP%2fapp%2fc%2fissue.php%3faction%3dread_all%26id%3d21638


 

 
Workshop a càrrec dels  professores Anders i Brit Wallgren 
 
S’explica als assistents a la Junta que aquesta setmana s’ha dut a terme una 
activitat formativa adreçada a tots els professionals estadístics de l’Idescat i del 
Sistema Estadístic de Catalunya sota el títol Administrative Registers, Survey 
System Design and Quality Assessment, a càrrec d’aquests dos professionals de 
l’Institut d'Estadística de Suècia que han escrit un llibre d'estadística basada en 
registres que és referència a nivell europeu. 
 
Intranet de l’Idescat 
 
Es trasllada a la Junta que la implantació de la intranet de l’Institut, impulsada per 
aquesta direcció, es troba encara en fase de proves ja que el personal intern es 
troba en període de formació en aquesta matèria. 
 
Sessions sobre l’estat de l’Idescat 
 
Cada any els responsables de cada subdirecció general presenten un informe 
davant de totes les persones que configuren l’Institut, on a mode de resum 
expliquen les activitats desenvolupades més remarcables. Aquesta sessió s’ha 
demostrat com a eina de comunicació interna molt interessant i valuosa. 
 
Geocodificació 
 
L’activitat en matèria de geocodificació i geolocalització avança de manera molt 
satisfactòria per donar impuls a la construcció del Registre estadístic territorial 
fonamental a Catalunya. A tall d’exemple es fa lliurament a tots els presents d’un 
mapa que permet visualitzar la distribució geogràfica de la nostra població en el 
territori. 
 
Actuacions més rellevants enguany 
 
Arribats a aquest punt de la sessió el director remarca que ara s’han començat a 
difondre els resultats del Cens de Població i Habitatge 2011 en col·laboració amb 
l’INE i els resultats  del treball de camp de l’Enquesta d’usos lingüístics 2013 que 
es realitza en col·laboració amb el Departament de Cultura per determinar les 
llengües que es parlen a Catalunya. Dels resultats es desprèn que es manté el 
nivell de comprensió i escriptura però s’observa un lleuger descens en l’expressió 
oral de la llengua catalana.  

 
Revista SORT 
 
En relació a la coedició de la Revista SORT (Statistics and Operations Research 
Transactions) en què participen l’Idescat juntament amb 8 universitats catalanes, el 
director informa als presents que és la única revista d’àmbit científic editada per la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta revista compta amb un factor d’impacte des de 
fa 3 anys i apareix indexada a les bases de dades del Science Citation Index 
Expanded.  
 
Entre els presents es comenten diferents articles que han estat publicats per la 
revista i es posa a la seva disposició el darrer exemplar de la revista.  

 
 
 



 

Registres Estadístics 
 
Es remarca l’avenç i el treball realitzat durant els darrers mesos en el disseny i 
implementació d’un sistema d’informació estadística integrat pels registres de 
població (REP), territori (RET) i d’empreses (REE) interconnectats entre si.  
 
S’està duent a terme una important tasca informativa entre les persones de 
l’Institut amb l’objectiu que visualitzin la importància d’aquest nou camí que 
permetrà obtenir informació dels registres administratius amb finalitats 
estadístiques.  
 
Difusió estadística 
 
S’explica davant la Junta els treballs de remodelació i homogeneïtzació de les 
bases de dades principalment de la base de dades de producció municipal BEM. 
 
Aprèn estadística 
 
S’exposa la propera promoció del Portal Aprèn Estadística per a estudiants 
d’educació primària, com anteriorment es va fer a la secundària. 
 
El director informa de la propera trobada divulgativa que durà a terme amb els 
diferents directors de Centres Educatius de Primària a instància de la Secretaria de 
Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament. 
 
El senyor Albert Carné Hernández, comunica als presents que ha accedit al Portal i 
considera que els seus continguts són molt interessants per a la formació dels 
alumnes.  
 
Any internacional de l’estadística 
 
Es comenta a la Junta de Govern que dintre dels actes promoguts per l’Idescat per 
commemorar l’any internacional de l’Estadística 2013, el Parlament de Catalunya 
va aprovar una declaració institucional el proppassat 10 d’abril per unanimitat de 
tots els grups parlamentaris.  
 
Per altra banda i amb l’objectiu de donar un major ressò a l’any internacional es 
durà a terme un acte de celebració el proper divendres dia 18 d’octubre a la seu 
del Parlament al qual a data d’avui ja s’han inscrit 170 assistents. L’acte serà 
inaugurat per la Presidenta del Parlament de Catalunya i el clourà el Conseller del 
departament d’Economia i Coneixement i comptarà amb intervencions de 
personalitats destacables dins del món de l’estadística.  
 
Una vegada finalitzada l’exposició dels diferents apartats continguts a l’informe del 
director de l’Institut, el President de l’Idescat el felicita per la bona tasca realitzada i 
procedeix a donar pas al tercer punt de l’Ordre del dia. 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

3. Aprovació del Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2014 (PAAE Idescat i 
objectius de direcció)  

 

El President de l’Idescat dóna la paraula novament al director de l’Institut. 

 

El director informa que el Pla Anual d’Activitats de l’Idescat per al 2014, que ha de 
ser aprovat per aquesta Junta, inclou per una banda, les diferents actuacions 
estadístiques que es duran a terme per l’Idescat durant l’any 2014, més els 
objectius de direcció previstos per a l’any que ve.  

 

Programa Anual d’Actuació Estadística Idescat (PAAE) 2014 

 

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 les que és responsable l’Idescat i que formaran part de la proposta de PAAE 
2014. 
 

No es presenta davant d’aquesta Junta la Proposta de Programa Anual d’Actuació 
Estadística 2014 (PAAE) que inclou les actuacions estadístiques per al 2014 de la 
totalitat del Sistema Estadístic de Catalunya atès que seran presentades en el 
marc del proper Consell Rector de l’Institut, òrgan col·legiat competent per a 
l’eventual aprovació de l’esmentat programa.  

 

També s’anuncia als membres de la Junta que ens trobem en el darrer any 
d’execució del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014 fet que condiciona l’activitat 
a desenvolupar durant l’any 2014.  

 

Objectius de la Direcció 

 
El director de l’Institut exposa els objectius de direcció i mostra la seva satisfacció 
davant la implantació del sistema de treball de direcció per objectius en el si de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. Esmenta que en tractar-se del segon any que 
es treballa sota aquest sistema els objectius plantejats per la direcció per aquest 
2014 han estat més genèrics atès el bon nivell de concreció dels objectius 
específics establerts per a cadascuna de les tres subdireccions generals que 
integren l’Institut. 

 
Es presenten davant de tots els assistents els quadres contenint el desglossament 
i grau d’execució dels objectius 2013 de cadascuna de les subdireccions generals 
de l’Idescat.  
 
En aquest punt el director general de Política i Promoció Econòmica el senyor 
Albert Carné Hernández celebra la implantació de la direcció per objectius a 
l’Institut per acostar-nos cada vegada més al funcionament imperant en l’àmbit de 
l’empresa privada on ja es treballa des de fa temps no únicament en la direcció per 
objectius sinó amb l’aplicació de quadres de comandament. 

 
La Junta per unanimitat dels membres presents aprova el Pla anual d’activitats de 
l’Idescat per al 2014.   

 

 



 

 

4. Aprovació de l’Avantprojecte de Pressupost per a l’exercici 2014  

 

Arribat a aquest punt de l’Ordre del dia pren la paraula la senyora Mercè Perelló i 
Jané, subdirectora general d’Administració i Serveis Generals que explica 
l’evolució pressupostària dels darrers anys i dóna detall de la Proposta 
d’Avantprojecte de Pressupost 2014 de l’Idescat. 

 

La Junta una vegada analitzades les xifres presentades i tenint presents les 
limitacions pressupostàries existents a l’Administració de la Generalitat aprova per 
unanimitat de tots els presents els crèdits i despeses presentades.  

 

5. Aprovació de la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2012  

 

El director exposa que el mes de març ja es va informar a tots els membres de la 
Junta de Govern que es procedia a fer difusió a través del web de l’Idescat de la 
Memòria de l’Institut corresponent a l’any 2012. Al temps que se’ls anunciava que 
es feia constar que restava pendent d’aprovació per part de la Junta de Govern, 
tràmit que es procedeix a efectuar en aquest punt d’aquesta sessió.  

 

La Junta aprova la Memòria anual de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
corresponent a l’any 2012 per unanimitat dels membres presents. 

 

6. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2012  

 

Torna a intervenir la senyora Mercè Perelló i Jané, que informa als membres de la 
Junta de la liquidació del pressupost 2012, tot indicant que l’exercici pressupostari 
del 2012 es va tancar amb un resultat negatiu de 5.984.286,13 €. Aquest resultat 
s’explica pel fet que l’Idescat tenia en finalitzar l’exercici 2011 romanents de 
tresoreria per un import de 7.766.236,44 €, import que li va ser rebaixat de les 
aportacions corresponents a l’exercici 2012 (7.987.805,72 €). 

  

Per altra banda explica l’execució de l’exercici 2012 tant pel que fa a les despeses 
com als ingressos.  

 

Atesa la informació rebuda, la Junta de Govern pren coneixement de l’estat de 
comptes de la liquidació del Pressupost de l’Institut d’Estadística de Catalunya de 
l’any 2012.  

 

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 3 d’octubre de 2012 

 

El director i la senyora Perelló donen informació sobre el conjunt dels convenis i 
acords de col·laboració signats per l’Idescat amb d’altres organismes des de la 
darrera Junta, així com dels principals contractes que s’han subscrit en matèria 
estadística amb la finalitat que les persones de l’Idescat duguin a terme les 
funcions    que li   són  pròpies.    La   majoria  d’aquests contractes es centren en 

l’adquisició i renovació de llicències de programaris específics de contingut 
estadístic.  



 

La Junta de Govern pren coneixement dels Convenis 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 Conseller pregunta sobre les relacions entre l’INE i l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. El director l’informa del fet que a nivell tècnic hi ha una relació òptima i 
de col·laboració. A nivell directiu també indica que 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, en el qual es va tractar sobre les 
regles de creació i funcionament dels grups de treball que poden generar-se, però 
sense arribar a parlar de la possible creació de cap grup de treball en concret.  
 

 
RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA EN LA SESSIÓ D’AVUI: 
   
1.   Aprovar l’Acta de la sessió del dia 3 d’octubre de 2012.  

2.   Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2014. 

3.   Aprovar l’Avantprojecte de pressupost per a l’exercici 2014.   

4.   Aprovar la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2012.  

5.   Prendre coneixement de l’estat de comptes de la liquidació del Pressupost de 
l’Idescat de l’any 2012.  

6.  Prendre coneixement dels convenis de col·laboració subscrits per l’Idescat, des de 
la darrera informació facilitada a la reunió celebrada el dia 3 d’octubre de 2012.  

  

Atès que no es plantegen més intervencions en aquest torn obert de paraules, 
s’aixeca la sessió a les 18,30 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 


