
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE 
CATALUNYA CELEBRADA EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2016 (ESBORRANY PENDENT 
D’APROVACIÓ) 
 
 
Acta núm. 38  
 
 

DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ  

Data: 3 d’octubre de 2016  

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

Hora d’inici: 17.00 hores  

Membres de la Junta de Govern:  

President   Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

               Sr. Oriol Junqueras i Vies  

Vocal        Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda  

      Sr. Josep Maria Jové i Lladó 

Vocal        Secretari d’Economia 

                 Sr. Pere Aragonès i Garcia                               

Vocal        Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)  

                Sr. Frederic Udina i Abelló  

Vocal        Un representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya  

Sr. Josep Anton Mundó i Balcells, director de Serveis del Departament    

d’Empresa i Coneixement 

Vocal        Un representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya  

Pendent de nomenament perquè s’ha de completar la relació de nomenaments 

en el si del Consell Rector  

Secretària  Actua com a secretària de la Junta de Govern la subdirectora general  

     d’Administració i Serveis Generals de l’Idescat  

             Sra. Mercè Perelló i Jané 

Membres que assisteixen a la reunió:  

President   Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

               Sr. Oriol Junqueras i Vies  

Vocal       Secretari d’Economia 

                 Sr. Pere Aragonès i Garcia                                

Vocal         Director de l’Idescat  

                 Sr. Frederic Udina i Abelló  

Vocal         Director de Serveis del Departament d’Empresa i Coneixement 

 Sr. Josep Anton Mundó i Balcells 

 

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

Membre que excusa la seva assistència a la reunió: 

 

Vocal         Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda  

      Sr. Josep Maria Jové i Lladó 

 



 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda inicia la sessió i dóna la 

benvinguda a tots els membres assistents.  

Atès que es compta amb una presència suficient de membres, es constitueix vàlidament la 

Junta de Govern de l’Idescat i seguidament es passa a tractar els diferents punts de l’ordre del 

dia. 

1.   Renovació de càrrecs 

S’informa de la renovació de càrrecs de la Junta de Govern de l’Idescat, d’acord amb els 
càrrecs actuals del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i la 
composició definida al Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Amb relació al nomenament del segon representant del Consell Rector a la Junta de 
Govern, encara pendent, el vicepresident del Govern comenta que cal activar primer el 
nomenament que encara està pendent en el si del Consell Rector del Sistema estadístic de 
Catalunya. En aquest sentit, el director apunta que ja ha fet algunes gestions per fer 
possible aquest nomenament.  

 

Un cop tots els membres del Consell Rector estiguin nomenats, el vicepresident podrà 
designar, d’entre aquests, el segon representant del Consell a la Junta de Govern. 

 
2.   Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 14 d’octubre de 2015  

 

La Junta dóna conformitat a l’acta número 37, corresponent a la sessió de la Junta de 
Govern realitzada el dia 14 d’octubre de 2015. 
 
La secretària exposa el vistiplau rebut per escrit de l’anterior secretari general del 
Departament d’Economia i Coneixement i de l’aleshores representant del Departament de 
Salut al Consell Rector i a la Junta de Govern en representació d’aquest Consell, senyor 
Josep Ma. Argimon. 
 
S’acorda que la secretària signarà l’acta i estendrà, si escau, les certificacions oportunes 
dels acords presos. 
  

3.   Informe del director de l’Idescat  

 

El president cedeix la paraula al director de l’Institut, que presenta als assistents l’informe 
relatiu a les actuacions més rellevants dutes a terme per l’Idescat des de la darrera Junta. 
Primer exposa les principals actuacions fetes per l’Idescat en execució del Programa anual 
d’actuació estadística 2016, i en aquest sentit destaca l’ampliació de la mostra per a 
Catalunya de l’Enquesta de condicions de vida, l’Enquesta de l’ensenyament privat, la 
incorporació de noves estadístiques de turisme i les projeccions de població activa i de 
llars. En matèria de difusió, comenta la importància de la unificació de les bases de dades 
de difusió i l’esforç per simplificar la consulta de dades estadístiques al web. 

 

Tot seguit fa referència a l’estat de tramitació parlamentària del Projecte de llei del Pla 
estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei d’estadística de Catalunya, 
que es troba en fase d’esmenes a l’articulat.  



 

 

 

 

Pel que fa a les noves enquestes de turisme, el vicepresident s’interessa per les dades 
recollides. El secretari d’Economia pregunta, al seu torn, si es difonen dades per marques 
turístiques. Al voltant d’aquestes qüestions s’inicia un debat sobre l’ús, l’aprofitament i la 
difusió pública de les dades, amb intervencions per part dels diversos membres. 

 

En el marc de la tasca institucional d’impuls i renovació, el director fa referència als 
projectes Qualitas i Plataforma Cerdà, cridats a transformar la producció i difusió 
estadística per apropar-les als estàndards qualitatius més elevats, i destaca la difusió que 
ha fet d’aquests projectes en fòrums internacionals (Workshop on Data Access for 
Research, Lisboa, 2015; Quality in Official Statistics, Madrid, 2016; Jornadas de Estadística 
Pública, Toledo, 2016). 

 

Pel que fa als temes de fons pendents d’orientació política, fa referència a la possible 
transformació orgànica de l’Institut i al lligam amb Ivàlua, en el marc d’un context polític 
canviant. I, finalment, exposa la seva inquietud per la reducció i envelliment de la plantilla, 
que, juntament amb una situació d’interinitat de molts tècnics i les dificultats per captar 
tècnics informàtics i estadístics, plantegen uns reptes inajornables. El vicepresident es 
mostra sensible a aquesta realitat i proposa una reflexió a fons entre tots els actors cridats 
a ser part en la resolució d’aquesta problemàtica. Igualment, encoratja l’Institut a 
interaccionar amb altres administracions públiques per complementar el dèficit de recursos. 

 
 
4.  Aprovació del Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2017 (objectius de 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 fent referència als dos punts següents:  
 
 Objectius de la direcció de l’Institut per a l’any 2017 
El director repassa el document que lliura als assistents i comenta els principals objectius 
definits per al 2017, que són objecte de concreció per a les tres subdireccions generals de 
l’Idescat. Destaca entre aquests objectius el relatiu al desenvolupament normatiu per a 
l’accés a dades estadístiques per a la recerca en ciències socials i l’avaluació de polítiques 
públiques, i l’anàlisi de formes de coordinació per a la difusió de les estadístiques dels 
òrgans i institucions del Sistema estadístic de Catalunya. 

 
 Actuacions estadístiques que durà a terme l’Idescat l’any 2017 
El director informa del nombre d’actuacions estadístiques dutes a terme per l’Idescat i de 
les noves actuacions que s’incorporen al PAAE per primera vegada. Entre aquestes, 
l’operació estadística sobre el sistema financer, fruit d’una demanda formulada per la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. 
 
El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, que es reunirà el proper 27 
d’octubre, analitzarà la resta d’actuacions estadístiques incloses al PAAE 2017 que 
realitzaran els altres òrgans i institucions del Sistema estadístic de Catalunya. 

 

5.   Avantprojecte de pressupost per al 2017 

 

El director presenta l’avantprojecte de pressupost per al 2017 i assenyala que s’ha 
confeccionat amb el mateix import que el pressupost del 2015, prorrogat per al 2016, de 
7.176.025,02 euros. La subdirectora general d’Administració i Serveis Generals assenyala 
que aquest any, per primera vegada, els crèdits per atendre els treballs de camp de les 
operacions estadístiques i les inversions informàtiques s’imputen al capítol 2, en lloc del 6 
com fins ara, perquè troben d’aquesta manera un millor encaix pressupostari. 



 

 

 

 

 

 

 

Una vegada analitzades les xifres presentades, s’aprova per unanimitat de tots els presents 
l’avantprojecte de pressupost per al 2017 (ingressos i despeses). 

 

6.   Aprovació de la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2015  

 

El director exposa que, com en ocasions anteriors, s’ha fet difusió a través del web de 
l’Idescat de la Memòria anual de l’Idescat corresponent a l’any 2015, pendent d’aprovació 
per part de la Junta de Govern, tràmit que es procedeix a fer en aquest moment de la 
sessió. 

 

La Junta aprova la Memòria anual de l’Idescat corresponent a l’any 2015 per unanimitat de 
tots els membres assistents. 

 

7.   Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2015  

 

El director comenta que la liquidació del pressupost ha estat aprovada pels òrgans de 
control.  

 

La subdirectora general d’Administració i Serveis Generals explica, com a notes rellevants 
de la liquidació, que s’han recaptat tots els drets pendents de cobrament corresponents a 
l’exercici 2014 i que en l’exercici 2016 s’han recaptat ja els drets pendents de cobrament 
del 2015. 

 

Informa igualment que el resultat pressupostari a 31 de desembre de 2015 és un resultat 
positiu de 777.527,32 euros. 

 

8.  Informació dels contractes en matèria d’estadística i dels convenis de col·laboració  

     subscrits per l’Idescat, actualitzada des de la darrera reunió presencial celebrada el  

     dia 14 d’octubre de 2015 

 

El director informa dels convenis i dels contractes en matèria d’estadística més rellevants 
subscrits per l’Idescat des de la darrera reunió de la Junta de Govern, i que els membres 
han pogut consultar amb anterioritat a la celebració de la reunió, i assenyala que tots ells 
són públics mitjançant el portal de la transparència. 

 

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. 

 

9. Torn obert de paraules  

 

El vicepresident resumeix en aquest punt, molt breument, les qüestions tractades en el curs 
de la reunió. 

 

No hi ha més intervencions. En conseqüència, s’aixeca la sessió a les 18.15 hores, de la 
qual s’estén aquesta acta que, com a secretària, certifico.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA A LA SESSIÓ D’AVUI: 
 
1.  Informar de la composició de la Junta de Govern. 

2.  Aprovar l’acta de la sessió del dia 14 d’octubre de 2015, en els termes exposats. 
3.  Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2017. 

4.  Aprovar l’avantprojecte de pressupost per al 2017. 

5.  Aprovar la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2015.  

5.  Prendre coneixement de l’estat de comptes de la liquidació del pressupost de l’Idescat de 
l’any 2015.  

6. Prendre coneixement dels convenis de col·laboració subscrits per l’Idescat des de la darrera 
informació facilitada a la reunió celebrada el dia 14 d’octubre de 2015.  

  

 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
 
Oriol Junqueras i Vies                                                  Mercè Perelló i Jané  
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia          Secretària de la Junta de Govern       
i Hisenda   
President de l’Idescat 


