
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE 
CATALUNYA (ESBORRANY PENDENT D’APROVACIÓ) 
 
 
Acta núm. 37  
 
 
DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ  

Data: 14 d’octubre de 2015  

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

Hora d’inici: 17:30 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’Idescat  

             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 de l’Idescat  
                 Sr. Frederic Udina 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 Jané, en qualitat de secretària de la Junta de Govern.  

Membres que excusen la seva assistència a la reunió: 

 

Vocal         Director general de Política i Promoció Econòmica 

                Sr. Albert Carné Hernández                               



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

A les 17.30 hores del dia 14 d’octubre de 2015 s’inicia la reunió anual ordinària de la Junta de 
Govern de l’Idescat, que té lloc a la seu de l’Idescat per tractar els diversos temes previstos a 
l’ordre del dia de la sessió. 
 
L’Honorable Conseller Andreu Mas-Colell dóna la benvinguda a tots els membres presents i 
excusa l’assistència del director general de Política i Promoció Econòmica, senyor Albert 
Carné, que no pot venir a la reunió per un problema d’agenda de darrera hora.  
 
Com que la Junta de Govern de l’Idescat compta amb el quòrum suficient per a la seva 
constitució vàlida, 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 membres presents inicien l’anàlisi dels 
diferents punts de l’ordre del dia, seguint l’ordre següent:  
  
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 8 d’octubre de 2014  

 

S’aprova sense esmenes l’acta número 36, corresponent a la sessió de la Junta de Govern 
realitzada el dia 8 d’octubre de 2014, d’acord amb la proposta d’acta que va ser tramesa 
per la secretària de la Junta a tots els seus membres el dia 14 d’octubre de 2014 per a la 
seva anàlisi i formulació de possibles consideracions.  

 
2. Informe del director de l’Idescat  

 
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 fa l’exposició de manera estructurada, seguint els mateixos eixos temàtics en 
què ordena els objectius de direcció.  
 
Projectes estratègics. 
 
 Desenvolupament institucional de l’Idescat. El director explica les accions que s’han 
seguit per a l’impuls del Pla estadístic de Catalunya (PEC) 2016-2019, que incorpora la 
proposta de modificació d’alguns articles de la Llei d’estadística de Catalunya de 1998 
(LEC).  
 
El nou Pla i la modificació de la LEC volen donar resposta,  d’una banda, al canvi de model 
de producció i difusió estadística que ja es dóna als països més desenvolupats del nostre 
entorn i integrar en un tot la informació estadística  i administrativa, tot millorant l’accés a la 
informació amb finalitats estadístiques i, d’altra banda, respondre als reptes establerts pels 
principis generals del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i pel nou 
Reglament europeu 2015/759, del  Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2015, 
pel qual es modifica el Reglament (CE) número 223/2009, relatiu a l’estadística europea.   
 
L’avantprojecte de Llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la 
LEC va ser aprovat pel Govern, però la dissolució anticipada del Parlament ha fet decaure 
el projecte de Llei i ha ajornat el debat i l’aprovació d’aquest a la propera legislatura. 
 
 Desenvolupament del sistema integrat d’informació estadística (SIIE). El director 
explica que el SIIE està previst a la mateixa LEC i que els treballs realitzats fins ara han 
seguit dues línies d’acció: d’una banda, l’estandardització i documentació dels processos 
estadístics (projecte QUALITAS) i, d’altra banda, la construcció de la plataforma 
tecnològica que dóna suport al projecte QUALITAS (Plataforma Cerdà). 
 
 
 



 

Amb relació al primer dels projectes citats, QUALITAS, el director explica que els treballs 
els fa, sota la direcció i supervisió de l’Idescat, una empresa externa i que en pocs mesos 
s’ha fet una tasca important d’anàlisi i documentació de més de 70 processos estadístics. 
D’aquests, 29 estan acabats, 31 en fase de realització, 2 programats i 17 pendents de 
programar. En aquest punt, el director comenta que la documentació detallada dels 
processos permet una identificació completa dels punts crítics d’aquests i que es tracta 
d’un projecte molt participatiu. 
 
Pel que fa a la Plataforma Cerdà, el director explica que els treballs avancen a bon ritme i 
sense contratemps rellevants. En aquest sentit, informa que el nucli de la Plataforma està 
integrat per un equip extern format per un cap de projectes i dues persones més, i que 
s’han obtingut resultats molt interessants en els registres estadístics bàsics de població, 
territori i entitats. Afegeix que es fan reunions periòdiques de seguiment (i en aquest punt 
comenta el calendari de realització previst dels treballs a 9 d’octubre –s’adjunta com a 
annex 1–), i conclou que ja estan implementades les eines bàsiques que sustenten el 
projecte i que s’ha donat formació a tot el personal implicat. 
 
 Impuls de la utilització de la informació estadística d’origen administratiu en la 
recerca en ciències socials i per a la millora de les polítiques públiques. Pel que fa a 
aquest punt, el director comenta la recent subscripció d’un acord amb la Fundació 
Barcelona Graduate School of Economics (GSE) per al desenvolupament del projecte 
DataResSS –Dades per a la recerca en ciències socials–, que té per objecte impulsar i 
promoure l’ús de dades estadístiques per a la recerca en ciències socials provinents de 
fonts diverses, pròpies o d’altres organismes de l’Administració mitjançant l’aportació 
efectiva de recursos. 
 
Informa també del manifest Crida per a l’ús de dades, que es presentarà coincidint amb 
l’acte que l’Idescat i la Societat Catalana d’Estadística organitzaran amb motiu del Dia 
Mundial de l’Estadística, i agraeix el suport del senyor Josep Maria Argimon i de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, així com el dels altres centres de recerca 
adherits al manifest, per fer-ne possible la difusió. El manifest vol sensibilitzar 
l’Administració i la societat en general de la importància de l’ús de dades estadístiques en 
benefici de la transparència i la confiança de les institucions, per a la millora de les 
polítiques públiques i per al desenvolupament econòmic i social.  
 
En aquest sentit, el director de l’Idescat explica que l’Institut que dirigeix vol convertir-se en 
un hub o centre de connexions d’informació administrativa i, alhora, constituir-se en garant 
d’aquesta informació. En aquest punt, el conseller s’interessa per alguns dels organismes 
adherits. Finalment, el director agraeix a la Diputació de Barcelona la cessió a títol gratuït 
de l’auditori i del Pati Manning del Centre d’Estudis i Recursos Culturals, on tindrà lloc la 
celebració del Dia Mundial de l’Estadística. 
 
El director conclou aquest apartat fent referència a les diverses accions que s’estan 
impulsant per promoure la recerca en economia mitjançant l’accés a dades estadístiques. 
 
Organització i persones. 
 
En aquest punt, el director informa dels objectius relatius a la formació estadística i 
generalista, a la direcció per objectius i a la millora de la comunicació interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projecció institucional. 
 
El director informa que la feina vinculada als programes anuals d’actuació estadística 
(PAAE) es desenvolupa en tres direccions: execució del PAAE en curs (2015), seguiment 
del PAAE 2014 i la preparació del PAAE 2016.  
 
Del PAAE 2015 destaca la presència del conseller a la presentació del Marc Input-Output 
de Catalunya 2011, l’impacte internacional creixent de la revista SORT, que la situa com a 
publicació de prestigi entre les revistes estadístiques, i el nomenament del nou director de 
la revista, el doctor Pere Puig, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Fa referència també al Portal de l’estadística pública per dir que s’ha fet una revisió 
important de les bases de dades internes i que s’està treballant en la introducció d’una 
nova estructura al web amb la remodelació dels menús i de la pàgina d’inici. 

 
3. Aprovació del Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2016 (objectius de la direcció i 

PAAE Idescat) 

 

El president de l’Idescat cedeix novament la paraula al director de l’Institut, que aborda 
aquest punt de l’ordre del dia seguint la mateixa estructura discursiva utilitzada per a la 
presentació dels objectius de direcció:  
 
 Objectius de la direcció de l’Institut per a l’any 2016 
 
El director reparteix als assistents el document de proposta d’objectius, que s’acompanya 
com a annex 2 en aquesta acta. 
 
El director explica succintament els diferents objectius i fa èmfasi en la decisió de participar 
als membres de la Junta la voluntat d’actualitzar la missió, la visió i els objectius de 
l’Idescat per adaptar-los als nous reptes que ha d’afrontar l’Idescat els propers anys. En 
aquest sentit, presenta una proposta de redactat, pendent encara d’aprovació definitiva. 
 
Amb relació als Projectes estratègics, el director destaca el SIIE per dir que aquest sistema 
comportarà una doble transformació: en la manera de treballar i de la plataforma 
tecnològica que li servirà de suport. D’altra banda, afegeix que el desenvolupament del SIIE 
portarà, al seu torn, la creació i regulació interna del Comitè de Govern de la Informació, 
cridat a tutelar l’entrada, el tractament i el control dels fitxers d’informació. 
 
Pel que fa a la utilització de la informació estadística d’origen administratiu en la recerca en 
ciències socials i per a la millora de les polítiques públiques, el conseller s’interessa per les 
dificultats que pot comportar aquesta utilització de la informació, i el director explica, a tall 
d’exemple, la regulació i els protocols que sobre aquesta qüestió hi ha a Noruega. En 
aquest sentit, fa referència també al conveni DataResSS-Dades per a la recerca en 
ciències socials, que preveu la creació d’un comitè de seguiment que té per funció primera 
estudiar, d’acord amb els informes jurídics i tècnics que cregui oportú demanar, la viabilitat 
de cadascun dels projectes i les condicions en què els investigadors podran accedir i fer 
servir les dades sol·licitades per desenvolupar els projectes.  
 
Aprofundint en aquesta qüestió, el director afegeix que la modificació de la LEC i el nou 
PEC ja preveuen aquesta regulació garantista i que el proper dia 20 d’octubre, amb motiu 
del Dia Mundial de l’Estadística, s’aprofitarà la circumstància per crear cultura en relació 
amb l’aprofitament de les dades estadístiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Amb relació a l’àmbit Organització i persones, el director reitera la necessitat de seguir 
impulsant un pla de formació, la direcció per objectius i la millora de la comunicació interna. 
 
Pel que fa a l’àmbit Projecció Institucional, el director subratlla els canvis introduïts al web 
de l’Idescat, però alerta de la necessitat de seguir amb atenció les derivades que el 
desenvolupament de la Plataforma Cerdà tindrà en el web, amb l’objectiu últim de facilitar 
la difusió. 
 
El director de Serveis del Departament d’Empresa i Ocupació, senyor Josep Anton Mundó, 
s’interessa pel termini d’implementació de la Plataforma Cerdà i el director explica que 
aquesta es farà de manera progressiva, atenent la seva complexitat. Afegeix que en aquest 
moment s’està fent una prova de concepte sobre l’activitat hotelera i que el 2016 es preveu 
que diverses operacions estadístiques es treballin ja a través de la Plataforma Cerdà. 
 
 Actuacions estadístiques que durà a terme l’Idescat l’any 2016 
 
Pel que fa a les actuacions estadístiques que realitzarà l’Idescat en el marc del PAAE 2016 
i d’acord amb la informació tramesa als membres de la Junta de Govern abans de la 
sessió, el director de l’Idescat informa de les principals característiques de les actuacions 
estadístiques de les quals és responsable l’Idescat i que formaran part de la proposta del 
PAAE 2016. 
 

El director fa referència igualment a la relació que l’Idescat manté amb l’INE, que descriu 
amb alts i baixos. Són exemples de bon funcionament entre ambdues institucions 
l’Enquesta de condicions de vida, en el sentit que l’INE rep informació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i facilita a l’Idescat la informació tributària referida a Catalunya 
perquè l’Idescat ampliï la mostra. 

 

En canvi, a l’altre extrem, el director assenyala l’Enquesta de l’ensenyament privat de 
Catalunya per dir que l’INE, en cada edició, assumia una part dels costos de l’operació i 
aquest any no ho fa. Arribats a aquest punt, el director proposa assumir l’enquesta 
directament, tot i que no podrà tenir tanta extensió. El conseller subscriu aquest 
plantejament i exposa que si l’INE no participa en el finançament de l’operació, des de 
l’Idescat potser no s’han de facilitar els resultats.   

 

Tot seguit fa referència a l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i exposa 
que es tracta d’una operació estadística que es feia cada cinc anys a càrrec del consorci 
IERMB i altres organismes ( entre aquests, l’Idescat). Explica també que l’Idescat, en 
paral·lel, amplia els resultats de l’Enquesta de condicions de vida que fa l’INE. I que per 
evitar duplicitats i alhora obtenir una informació més sòlida dels indicadors de pobresa i 
exclusió social, l’Idescat, a partir del conveni amb l’INE, tractarà de trobar suports (Àrea 
Metropolitana, Ajuntament de Barcelona, diputacions provincials, etc.), a fi d’ampliar la 
mostra de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2016 i mantenir la sèrie 
estadística de l’operació esmentada. 

 

Pel que fa a la resta d’activitats 2016, el director repassa les actuacions que per primera 
vegada s’incorporen al PAAE 2016. Entre aquestes, posa particular èmfasi en l’actuació 
22.07.01 Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de 
polítiques públiques. 

 

El secretari general, senyor Albert Carreras, en aquest punt s’interessa per la diversa 
extensió de les ressenyes incorporades al llistat PAAE 2016, relatives a les diferents 
actuacions estadístiques i el director comenta que aquesta diferent extensió depèn de la 
complexitat de cada actuació estadística, del nombre de col·laboradors partícips, etc. 

 

El director de Serveis d’Empresa i Ocupació expressa la seva inquietud perquè fins ara 
l’Instituto de Estudios Turísticos feia les enquestes de turisme i donava la informació 



 

directament a EMO, però en aquest moment aquestes mateixes enquestes les fa l’INE i la 
informació la rep l’Idescat com a organisme responsable. També s’interessa pels 
mecanismes d’accés a les dades i la disposició de microdades, atès que reben moltes 
sol·licituds d’informació sobre aquests resultats a les quals han de donar resposta. El 
director manifesta, en aquest punt, que caldrà arribar a acords per fer possible compartir 
aquesta informació. 

 

La Junta, per unanimitat de tots els membres assistents, aprova el Pla d’activitats de 
l’Idescat per al 2016. 

 

4. Pressupost 2016 

 

El director cedeix la paraula a la senyora Mercè Perelló, subdirectora general 
d’Administració i Serveis Generals de l’Idescat, la qual explica que, en les circumstàncies 
actuals, la previsió pressupostària 2016 amb què es treballa és la de pròrroga dels 
pressupostos 2015. I a aquest efecte, repassa succintament el pressupost inicial 
d’ingressos i despeses de l’Idescat per a l’exercici 2015. 

 

En el moment que s’hagi constituït un nou govern, la Junta de Govern haurà de reunir-se 
novament de manera extraordinària per aprovar l’avantprojecte de llei de pressupost del 
2016. Aquesta reunió, d’acord amb el que estableix el Decret d’organització i funcionament 
de l’Idescat, podrà celebrar-se a distància. 

 

5. Aprovació de la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2014  

 

El director exposa que, com en ocasions anteriors, s’ha fet difusió a través del web de 
l’Idescat de la Memòria de l’Idescat corresponent a l’any 2014, 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’Idescat corresponent a l’any 2014 per unanimitat de 
tots els membres. 

 

6. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2014  

 

Torna a intervenir la senyora Mercè Perelló, que informa als membres de la Junta de la 
liquidació del pressupost del 2014.  

 

En aquest sentit, explica que el pressupost de despeses per al 2014 es va aprovar per un 
import de 6.781.206,52 euros, la mateixa xifra que el pressupost definitiu del 2013.  

 

Les transferències procedents de la Generalitat de Catalunya han estat pressupostades per 
un import de 6.667.896,92 euros i s’han previst uns ingressos propis per import de 
83.300,00 euros. S’han recaptat tots els drets pendents de cobrament corresponents a 
l’exercici 2013 i respecte als drets pendents de cobrament del 2014, s’han recaptat el 2015. 

 

El pressupost del 2014 ha estat executat en un 85,82%. S’informa també que la diferència 
entre les obligacions reconegudes i els drets de cobrament a 31 de desembre de 2014 
ofereix un resultat positiu de 947.520,93 euros, i que a 31 de desembre de 2014 existeixen 
uns romanents de tresoreria per import de 2.805.534,21 euros. 

 

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 2014.  

 

 



 

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 8 d’octubre de 2014 

 

El director comenta els convenis i els contractes en matèria estadística més rellevants 
subscrits per l’Idescat des de la darrera reunió de la Junta de Govern. 

 

En aquest sentit, fa referència a l’increment dels convenis en matèria estadística i a la 
disminució del nombre de convenis de cooperació educativa subscrits respecte als 
formalitzats en el mateix període de l’any anterior. El secretari general, senyor Albert 
Carreras, explica que aquest any l’Idescat ha volgut impulsar les relacions amb 
investigadors i no tant les que es formalitzen amb alumnes universitaris mitjançant les 
pràctiques acadèmiques. Això no obstant, el director, en aquest punt, afegeix que l’Idescat 
pretén continuar acollint alumnes universitaris perquè és una pràctica que beneficia tant 
l’Idescat com l’alumne/a. 

 

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 director mostra als assistents el detall dels processos estadístics que han estat validats 
en el marc del projecte QUALITAS, que posen en relleu l’abast del treball realitzat. 
 

 
RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA EN LA SESSIÓ D’AVUI: 
   
1.   Aprovar l’acta de la sessió del dia 8 d’octubre de 2014.  

2.   Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2016. 

3.   Aprovar la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2014.  

4.   Prendre coneixement de l’estat de comptes de la liquidació del pressupost de l’Idescat de 
l’any 2014.  

5.  Prendre coneixement dels convenis de col·laboració subscrits per l’Idescat des de la darrera 
informació facilitada a la reunió celebrada el dia 8 d’octubre de 2014.  

  

 
Atès que no es plantegen més intervencions en el torn obert de paraules, s’aixeca la sessió 
a les 18.40 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 


