
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE 
CATALUNYA (ESBORRANY PENDENT D’APROVACIÓ) 
 
 
Acta núm. 36  
 
 

DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ  

Data: 8 d’octubre de 2014  

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

Hora d’inici: 13:00 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. Josep Anton Mundó Balcells, director de Serveis del Departament    

d’Empresa i Ocupació 

Vocal        Un representant del Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya  

Sr. Josep Maria Argimon Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries de Catalunya del Departament de Salut  

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  

Vocal         Director de Serveis del Departament d’Empresa i Ocupació  

 Sr. Josep Anton Mundó Balcells 

Vocal         Director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya  

                 Sr. Josep Maria Argimon Pallàs 

 

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

 

 



 

 

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 13:00 hores del dia 8 
d’octubre de 2014, en sessió anual 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, que 
figuren a l’encapçalament d’aquesta acta, especialment als senyors Josep Anton Mundó i 
Balcells i Josep Maria Argimon i Pallàs, nous membres que s’incorporen a la Junta en 
representació del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, atesa la resolució de 
l’Honorable Conseller del Departament d’Economia i Coneixement de data 1 de setembre de 
2014, que els nomena vocals de la Junta de Govern, i agraeix a tots els presents la seva 
participació en la sessió d’avui.  
 
Els senyors Josep Anton Mundó i Balcells i Josep Maria Argimon i Pallàs renuncien als drets 
d’assistència que es puguin derivar de les reunions de la Junta de Govern.  
 
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 24/2014, de 25 de febrer, 
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 11 d’octubre de 2013  

 

S’aprova sense esmenes l’acta número 35, corresponent a la sessió de la Junta de Govern 
realitzada el dia 11 d’octubre de 2013, 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. També donen la seva conformitat els dos 
membres que s’incorporen a la Junta de Govern a la sessió d’avui, tot i no haver estat 
presents en l’esmentada sessió.  

 
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.  
 
El director informa als presents que exposarà les principals tasques realitzades per 
l’Idescat, intentant focalitzar el gruix de la informació en els temes interns i no pas en els 
particulars del Sistema estadístic de Catalunya, atès que tots els membres presents a la 
Junta d’avui, llevat de la seva secretària, també formen part del Consell Rector de Sistema 
estadístic de Catalunya.  
 
S’inicia doncs la presentació tot tractant de: 
 
Organització i Persones.  
 
El mes de febrer d’enguany es va aprovar el nou Decret d’organització i funcionament de 
l’Idescat, que ha comportat un seguit de canvis, entre els que destaca, pel que fa a la 
reorganització de l’estructura interna, el nomenament de tots els responsables de les noves 
àrees funcionals (llevat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, que és vacant i en procés de 
provisió, obert a la lliure participació de funcionaris) i del cap del Servei d’Organització i 
RRHH. 
 
També destaca el fet que s’ha pogut excloure del concurs general de mèrits i capacitats per 
a la provisió de llocs del cos de gestió d’administració general de la Generalitat de 
Catalunya, set (7) places ocupades per personal interí en atenció a les especificats de l’ofici 
estadístic.  



 

 
 
 
 
Finalment s’informa que s’ha seguit amb la tramitació i la gestió de diferents convocatòries 
per a la provisió en definitiu de diferents llocs de treball de l’Idescat.  
 
Pel que fa a les adscripcions provisionals fetes amb motiu del nou Decret d’organització i 
funcionament de l’Idescat, el director explica que els llocs s’aniran proveint en definitiu de 
manera progressiva.  
 
Comptabilitat analítica 
 
Pel que fa la comptabilitat analítica, el director informa que es tracta d’un procés de millora 
contínua i que des de la setmana passada ja disposem dels resultats de l’any 2013. S’ha 
repartit un full entre els assistents a la Junta amb les actuacions estadístiques que tenen un 
cost superior als 50.000 €. S’explica que els centres de cost en els que s’ha invertit més 
han estat l’Enquesta d’usos lingüístics de la població, seguit dels Censos de població i 
habitatge i la Taula Input-Output 2011.  
 
Ha explicat també els importants beneficis que reporta a l’organització el fet que cada 
divendres es lliuri un report amb les hores de dedicació de cada treballador/a de l’Idescat i 
que ja disposem d’un Excel amb les hores comptabilitzades analíticament corresponents 
als tres primers trimestres de l’any 2014.  
 
També s’esmenta la dificultat que a vegades tenim per determinar a quin centre de cost cal 
imputar una despesa concreta perquè en resulti una distribució de costos raonable. 
 
En aquest punt el conseller s’interessa per aquesta problemàtica i el director exposa alguns 
exemples. 
 
Comunicació interna 
 
En aquest punt s’informa als presents de l’entrada en funcionament d’Agora, la nova 
intranet de l’Idescat. Es diu que aquesta eina donarà suport a la gestió dels processos de 
cada Subdirecció General i que cada unitat hi penjarà els seus documents i la informació 
més important relativa al seu àmbit.  
 
Actuacions més rellevants d’enguany. Programa anual d’actuació estadística (PAAE 
2014) 
 
El director destaca els treballs per a la realització de la Taula Input-Output 2011 que està a 
punt d’acabar i que serà una radiografia detallada de l’economia catalana. Comenta que en 
aquesta fase final comptarem amb l’assessorament d’un especialista internacional, donada 
la importància d’aquesta estadística. 
 
Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions) 
 
Destaca un any més el factor d’impacte (valor que comptabilitza el nombre de cites dels 
articles de la revista en relació al nombre d’articles incorporats), que ha rebut aquesta 
publicació, que coedita l’Idescat juntament amb sis (6) universitats catalanes. L’any 2013 
ha obtingut un resultat. pel que fa a aquesta mesura, molt positiu, que dobla l’obtingut l’any 
anterior.  
 
Així mateix, amb l’objectiu de mantenir els mateixos resultats de difusió de la revista o 
incrementar-los, si això és possible, s’ha nomenat una nova direcció.  
 
El director aprofita per posar en valor la feina desenvolupada per la directora sortint, a qui 
agraeix la seva aportació.  
 



 

 
 
 
Nou Pla estadístic de Catalunya i programa anual d’actuació estadística 2015 
 
El director comenta que aquests temes, a l’afectar més al Sistema estadística de 
Catalunya, seran tractats al si del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i del 
Consell Català d’Estadística. 
 
Plataforma Cerdà 
 
S’informa sobre els treballs que es porten a terme per a la construcció de la Plataforma 
Cerdà, que serà la base tecnològica que ha de donar resposta al canvi de model de 
producció i difusió estadística que ja s’està produint en els països més desenvolupats.  
 
I també es parla dels avenços dels treballs d’actualització i homogeneïtzació de les bases 
de dades de producció i difusió, que s’han hagut de reorganitzar per afrontar amb garanties 
d’èxit el futur canvi del web de l’Idescat.  
 
Activitat institucional  
 
Es destaca l’acte commemoratiu de l’any Internacional de l’Estadística dut a terme el dia 18 
d’octubre de 2013 al Parlament de Catalunya, a bastament conegut pels membres de la 
Junta de Govern vinculats al Departament d’Economia i Coneixement, donat que va ser 
inaugurat per la presidenta del Parlament de Catalunya i clausurat pel conseller del 
Departament d’Economia i Coneixement. 
 
Una vegada finalitzada l’exposició dels diferents apartats continguts a l’informe del director 
de l’Idescat, el president destaca 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 2015 (Objectius de direcció i 

PAAE Idescat) 

 

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

 

El director explica que aquest punt de l’ordre del dia està configurat al voltant de dos 
elements fonamentals que tractarà de manera independent:  
 

- objectius de la Direcció de l’Institut per a l’any 2015  
- actuacions estadístiques que durà a terme l’IDESCAT l’any 2015 

 
Objectius de la Direcció de l’Institut per a l’any 2015 
 
(A títol informatiu el director mostra als assistents els objectius de millora 2014 de les tres 
Subdireccions Generals de l’Idescat). 
 
Organització i Persones 
 
En relació als objectius 2015, el director exposa que la nova organització interna derivada 
del Decret 24/2014, de 25 de febrer, comportarà determinats canvis en l’adscripció de 
persones als llocs resultants de la nova estructura organitzativa. 
 
També fa referència a l’estructura de la plantilla de personal de l’Idescat. En aquest punt el 
director agraeix les gestions realitzades pel secretari general del Departament d’Economia i 
Coneixement, senyor Albert Carreras i pel director general de Política i Promoció 
Econòmica. senyor Albert Carné, ja que mercès a la seva intercessió s’ha aconseguit 
excloure del concurs general de mèrits i capacitats del cos de tècnics de gestió, subgrup 
A2, a set dels tretze interins que es veien afectats per aquest concurs. El director manifesta  
 



 

 
 
la seva preocupació pel que pugui passar a mig termini i remarca la necessitat d’estudiar  la 
manera d’estabilitzar aquestes places, atesa l’especialització de l’ofici estadístic. 
 
Per altra banda també expressa la preocupació per l’edat de la plantilla de l’Idescat, vistes 
les restriccions de les taxes de reposició d’efectius que tenim en aquest moment. 
 
En aquest punt, el senyor Josep-Anton Mundó manifesta que cal reflexionar sobre aquest 
tema, atès que la limitació d’entrada de nous efectius durant aquests anys, molt 
probablement influiran en un dèficit de preparació i de coneixements sobre les noves 
tecnologies i les xarxes socials, donat el gap generacional que ens trobarem. 
 
El director de l’Institut expressa per a l’any 2015 l’interès de l’institut en seguir fomentant 
l’acollida d’estudiants en pràctiques, vistos els bon resultats obtinguts. 
 
Extensió Institucional 
 
En relació a l’activitat institucional el director exposa que un dels objectius 2015 serà la 
implementació del Portal de l’estadística pública, on els ciutadans podran consultar tota la 
informació estadística pública produïda per la Generalitat de Catalunya i altres 
administracions de manera àgil i fàcil. El conseller s’interessa per conèixer més detalls del 
Portal i el director manifesta la dificultat de reunir tota la informació estadística per fer-la 
més fàcil i accessible a tots els ciutadans. 
 
Processos i recursos 
 
En aquest apartat el director assenyala el pla estratègic de transformació del mètode de 
producció estadística. Amb aquest pla es pretén fer possible la implementació d’un nou 
model de producció, passant de les operacions estadístiques aïllades a un sistema 
d’informació integrat, en el que el nucli bàsic seran les persones, el territori i les empreses i 
establiments, la qual cosa permetrà analitzar i comparar molt millor els processos 
estadístics. 
 
El director explica el pla director relatiu a l’organització tecnològica dels propers anys, que 
s’ha realitzat durant el primer semestre 2014 per l’empresa HP sota el paraigües del CTTI. 
Així doncs ja es compta amb el disseny del projecte i durant el 2015 caldrà posar-lo en 
marxa.  
 
El senyor Josep Anton Mundó pregunta si aquest projecte estarà enllestit l’any 2015 i el 
director respon que creu que encara tardarà un o dos anys, però que de moment va 
avançant.  
 
En aquest sentit, ja comptem amb una reorganització de les diferents bases de dades i ara 
s’implementarà el mecanisme d’integració ETL per facilitar l’extracció, transformació i 
trasllat de dades estadístiques.  
 
Finalitzada aquesta primera fase es passaria a una segona, consistent en la integració de 
les operacions estadístiques dins d’aquest mecanisme. La durada de tot el projecte, explica 
el director, pot anar entre els cinc (5) i els deu (10) anys. 
 
En aquest punt el senyor Albert Carreras intervé per indicar que aquest projecte d’aprofitar 
tota la informació estadística avança des de fa més d’un any i elogia les evidents millores 
que això comporta per al tractament i la posterior explotació de les dades de l’Idescat. 
 
Actuacions estadístiques que durà a terme l’IDESCAT l’any 2015 
 
Pel que fa al segon element del pla anual d’activitats de l’Idescat 2015, aquest inclou les 
diferents actuacions estadístiques que portarà a terme l’Idescat en el proper programa 
anual d’actuació estadística (PAAE 2015).  



 

 
 
 
D’acord amb la informació tramesa als membre de la Junta abans de la sessió, el director 
de l’Idescat comenta les principals característiques de les actuacions estadístiques de les 
que és responsable l’Idescat i que formaran part de la proposta de PAAE 2015. 
 

No es presenta davant d’aquesta Junta la Proposta de Programa Anual d’Actuació 
Estadística 2014 (PAAE), que inclou les actuacions estadístiques per al 2015 a realitzar per 
la totalitat d’òrgans i institucions del Sistema estadístic de Catalunya, atès que seran 
presentades el proper dia 20 d’octubre en el marc del Consell Rector del Sistema estadístic 
de Catalunya, que és òrgan col·legiat competent per a l’eventual aprovació del programa.  

 

També s’anuncia als membres de la Junta que el PAAE 2015 es farà a l’empara de la 
pròrroga de l’actual Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014, donat que encara s’estarà 
treballant en la redacció del nou Pla Estadístic 2016-2019.   

 
El director presenta el calendari provisional de difusió de resultats estadístics 2015 de 
l’Idescat als assistents. En aquest punt el senyor Albert Carreras comenta algunes 
qüestions de les últimes dades publicades per l’Idescat i es comenten els darrers 
indicadors conjunturals difosos per l’Idescat. 
 
La Junta per unanimitat de tots els membres, aprova el Pla d’activitats de l’Idescat per al 
2015. 

 

4. Aprovació de l’Avantprojecte de Pressupost per a l’exercici 2015 

 

Arribat a aquest punt de l’Ordre del dia, pren la paraula la senyora Mercè Perelló, 
subdirectora general d’Administració i Serveis Generals de l’Idescat, que explica i dóna 
detall de la Proposta d’Avantprojecte de Pressupost 2015. 

 

Assenyala que l’Avantprojecte de Pressupost 2015 s’ha confeccionat sobre les mateixes 
xifres que el pressupost aprovat l’any 2014, incrementant únicament en un 5,51% el capítol 
I  Despeses de personal, donat que les mesures de contenció de la despesa en matèria de 
personal aplicades durant l’any 2014, de moment no són aplicables per al 2015. Així, s’ha 
pressupostat la recuperació de la paga extraordinària, la recuperació de la jornada laboral 
completa del personal interí d’administració i tècnic i no s’ha previst l’amortització de les 
places de funcionaris que s’han jubilat durant el 2014. 

 

En relació als ingressos pressupostats, el conseller i el secretari general s’interessen per 
les demandes periòdiques que atén l’Idescat i per les exempcions i bonificacions previstes 
a la taxa per a la prestació del servei de resultats específics d’estadístiques d’interès de la 
Generalitat. 

 

La Junta, una vegada analitzades les xifres presentades, aprova per unanimitat de tots els 
membres presents els crèdits i les despeses presentades.  

 

5. Aprovació de la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2013  

 

El director exposa que el mes de març ja es va informar a tots els membres de la Junta de 
Govern d’aquell moment, que es procedia a fer difusió a través del web de l’Idescat de la 
Memòria de l’Idescat corresponent a l’any 2013, alhora 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 moment de la sessió.  

 

 



 

 

 

La Junta aprova la Memòria anual de l’Institut d’Estadística de Catalunya corresponent a 
l’any 2013 per unanimitat de tots els membres. 

 

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

 

Torna a intervenir la senyora Mercè Perelló, que informa als membres de la Junta de la 
liquidació del pressupost 2013.  

 

En aquest sentit, explica que el pressupost per al 2012 va ser prorrogat per a l'exercici 
2013. La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012, va aprovar el pressupost de l’Idescat per un import de 8.192.831,36 euros.  

 

Això no obstant, el pressupost 2013 disponible, un cop aplicada la retenció aprovada pel 
Govern de la Generalitat (que pel que fa a l'Idescat és equivalent al 17,23% dels crèdits 
prorrogats), va ser de 6.781.206,52 euros. 

El pressupost així definit ha estat executat en un 91,28%. S’informa també que l’exercici 
pressupostari 2013 ha obtingut un resultat positiu 91.062,97 € i que a 31 de desembre de 
2013 existeixen uns romanents de tresoreria per import de 1.858.013,28€. 

Atesa la informació rebuda, la Junta de Govern pren coneixement de l’estat de comptes de 
la liquidació del pressupost de l’Idescat de l’any 2013.  

 

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 11 d’octubre de 2013 

 

A instancies d’alguns membres de la Junta de Govern, s’expliquen per part del director i la 
senyora Perelló els convenis i els contractes en matèria estadística més rellevants.  

 

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’Idescat.  
 
El director l’informa del fet que a nivell tècnic hi ha una relació òptima de col·laboració. però 
que darrerament s’ha notat que aquestes relacions són un reflex de les relacions entre 
l’Estat i Catalunya. Posa d’exemple la dificultat perquè ens arribin aquest any les sessions 
censals digitalitzades dels municipis de Catalunya que l’Idescat sempre havia rebut de l’INE 
a l’empara de l’acord marc sobre cooperació estadística i d’intercanvi d’informació entre 
l’Idescat i l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de l’any 2002. 

 
Finalment el conseller s’interessa per com ha quedat l’Idescat respecte l’informe CORA de 
la comissió per a la reforma de les administracions publiques. En aquest punt el director 
explica que ells mateixos han reconegut que s’havien exagerat les presumptes duplicitats 
que s’havien declarat en l’esmentat informe. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA EN LA SESSIÓ D’AVUI: 
   
1.   Aprovar l’Acta de la sessió del dia 11 d’octubre de 2013.  

2.   Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2015. 

3.   Aprovar l’Avantprojecte de pressupost per a l’exercici 2015.   

4.   Aprovar la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2013.  

5.   Prendre coneixement de l’estat de comptes de la liquidació del Pressupost de l’Idescat de 
l’any 2013.  

6.  Prendre coneixement dels convenis de col·laboració subscrits per l’Idescat, des de la 
darrera informació facilitada a la reunió celebrada el dia 11 d’octubre de 2013.  

  

 
Atès que no es plantegen més intervencions en el torn obert de paraules, s’aixeca la sessió 
a les 14.10 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 


