
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT 
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA CELEBRADA EL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2018 
(ESBORRANY PENDENT D’APROVACIÓ) 

Acta número 40 

DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ 

Data: 9 d’octubre de 2018 

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

Hora d’inici: 18.30 h 

Membres de la Junta de Govern 

President Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
   Sr. Pere Aragonès i Garcia 

Vocal Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
  Sr. Albert Castellanos Maduell 
 
Vocal Secretari/ària de Finances Públiques    

(Pendent de nomenament) 
 

Vocal Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
  Sr. Frederic Udina Abelló 

Vocal  Un representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya 
Sr. Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies  

Vocal Un representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya 
Sr. Antoni Dedeu Baraldés, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya del Departament de Salut 

Secretària Sub-directora general d’Administració i Serveis Generals de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 

  Sra. Mercè Perelló Jané 
 

Coneguda l’absència, per raons d’agenda, del president de la Junta de Govern i d’acord amb 
la previsió que fa l’apartat 3 de l’article 5 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i 
funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya, per resolució del vicepresident del 
Govern de 9 d’octubre de 2018, s’ha designat el secretari general del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per exercir la presidència de la Junta. 
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Han excusat la seva absència  

President titular Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
   Sr. Pere Aragonès i Garcia 

Vocal  Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya 
Sr. Antoni Dedeu Baraldés, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya del Departament de Salut (AQuAS) 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

A les 18.30 hores del dia 9 d’octubre de 2018 s’inicia la reunió anual ordinària de la Junta de 
Govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), que té lloc a la seu de 
l’Idescat, per tractar els diversos temes previstos a l’ordre del dia de la sessió. 

El secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda pren la 
paraula per donar la benvinguda a tots els membres assistents i excusa l’absència del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i del director de l’AQuAS per 
raons ineludibles d’agenda. 

Com que la Junta de Govern compta amb el quòrum suficient per a la seva vàlida constitució 
i adopció d’acords en primera convocatòria, el president inicia la sessió introduint els 
diferents temes que en constitueixen l’ordre del dia. La sessió s’ha desenvolupat de la 
manera següent:  

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 16 d’octubre de 2017 
 
S’aprova sense esmenes l’acta número 39, corresponent a la sessió celebrada el dia 
16 d’octubre de 2017 i tramesa per la secretària de la Junta a tots els membres per a 
la seva anàlisi i formulació de possibles consideracions, amb la conformitat de tots 
els membres presents.  
 

2. Informe del director de l’Idescat 
 
El president de la Junta cedeix la paraula al director de l’Idescat, que, abans de 
presentar el seu informe de les actuacions més rellevants dutes a terme per l’Idescat 
des de la darrera Junta de Govern, exposa el seu pesar per la informació apareguda 
als mitjans en relació amb la cessió de dades per l’1-O, que la premsa qualifica 
erròniament d’il·legal. En aquest sentit, reitera el que ja va dir a la premsa, que la 
cessió va estar emparada per un conveni subscrit amb totes les garanties que preveu 
la legislació. Afirma que no es va cometre cap il·legalitat ni se’n cometrà mai cap. 
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El director informa també de la propera sortida d’Antoni Dedeu de la Junta de Govern 
i del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, per canvi de lloc de treball a 
l’estranger. 
 
Pel que fa a les activitats realitzades per l’Idescat des de la darrera reunió, el director 
lliura als assistents un document que recull les principals tasques desenvolupades i 
fa un repàs succint d’algunes d’aquestes tasques. Així, destaca l’Enquesta 
econòmica dels serveis d’atenció domiciliària –que l’Institut fa per primera vegada 
conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies–, les 
Projeccions de població de Catalunya (base 2018), l’Estadística del mercat de treball 
de les persones amb discapacitat, el Compte de fluxos de materials –del qual en 
destaca la importància per a l’estudi i promoció de l’economia circular i que suscita 
l’interès dels secretaris generals–, i l’Índex d’igualtat de gènere i indicadors 
d’objectius per al desenvolupament sostenible (Agenda 2030 a Catalunya), que 
enceta un breu debat entre els assistents sobre els indicadors Eurostat. 
 
Pel que fa a activitats de difusió, el director explica que s’han introduït millores al web 
–visor Gràfics i apis per a la descàrrega de dades estadístiques, projecte aquest 
segon que vol la seva integració en el gestor d’APIs corporatiu– i que s’han fet els 
primers treballs per definir una nova aplicació per a la gestió del servei d’atenció als 
usuaris. El secretari general del VEH diu que, més enllà de la publicació de dades 
estadístiques, potser caldria donar més visibilitat a l’acció de l’Idescat aprofitant el 
Gabinet de Comunicació del Departament. El director explica la política comunicativa 
de l’Idescat, però mirarà de veure de quina manera l’Institut pot aprofitar aquest 
suport del Departament. 
 
En la tasca d’impuls normatiu, el director fa referència a la redacció de l’articulat dels 
dos decrets que despleguen la Llei d’estadística de Catalunya, en la redacció que en 
fa la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, el d’accés, ús i integració de 
registres d’origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques, i el d’ús de 
dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic. 
 
En aquest punt, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies destaca la 
necessitat i l’encert de regular l’accés a registres per tal de dissenyar i avaluar 
polítiques públiques. 
 
Seguidament el director informa de l’evolució dels treballs per a la constitució dels 
diferents registres estadístics, satisfactoris però amb alguns resultats desiguals, atesa 
la dificultat que presenta l’elaboració del Registre de territori per raó de les diferents 
fonts que l’han d’alimentar. El secretari general s’interessa per conèixer com ha 
superat l’INE aquesta dificultat. 
 
En relació amb el projecte Qualitas d’estandardització de processos estadístics, en 
destaca la feina feta i el salt qualitatiu que ha suposat per a l’organització. 
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Ja en la vessant administrativa, el director parla del sistema de comptabilitat analítica 
que té implementat l’Institut des del 2013 –que informa de la dedicació i dels temps de 
dedicació del personal– i de l’interès que el sistema ofereix per a la presa de 
decisions, amb dades exactes de costos –directes i indirectes– d’activitats. L’Idescat 
compta amb les dades completes dels exercicis 2015, 2016 i 2017. 
 
Pel que fa a personal, el director informa de les dificultats que té l’Institut per 
incorporar i retenir personal amb perfil estadístic, ja que aquest personal, ara com ara, 
s’integra al cos superior d’administració, amb un perfil genèric. En aquest sentit, 
explica que es va arribar a un acord amb l’anterior equip de Funció Pública per salvar 
aquesta dificultat (definició dels llocs base d’estadístics/ques com a A-23 i processos 
selectius amb un temari específic, opció estadística) que ara no es manté en els 
mateixos termes. En aquest sentit, els dos secretaris generals expressen la necessitat 
de recuperar el primer dels acords com a fórmula que millor garanteix les necessitats 
de l’organització, si bé assenyalen que el perfil pretès pot ser més ampli que 
l’estrictament estadístic, per incloure-hi altres competències analítiques. 
 

3. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2019 (objectius de la 
Direcció i actuacions estadístiques previstes) 

Objectius de la Direcció de l’Institut per a l’any 2019 

El director exposa els principals objectius per al 2019, que identifica genèricament, 
ordenats per àrees d’activitat (s’adjunten a aquesta acta). En l’àmbit del 
desenvolupament institucional, planteja l’interès de convertir l’Institut en una 
organització de dimensions coherents amb l’entitat de país i, en aquest sentit, posa 
d’exemple alguns països que per volum de població ens poden ser propers. S’obre 
en aquest punt un debat que vol posar en relleu la importància de disposar de dades 
estadístiques i registrals de qualitat que serveixin per definir polítiques socials. 
També, per conèixer la col·laboració de l’INE i la satisfacció d’aquesta col·laboració.  

D’altra banda, es parla també de la complexitat que la Llei de contractes del sector 
públic imposa a la col·laboració amb ens del Sistema estadístic de Catalunya, des de 
sempre vehiculada mitjançant la figura del conveni de col·laboració, i de quina 
manera es pot revertir aquesta situació –amb contractes programa, per exemple–. 

En matèria de personal, el director reitera la necessitat d’avançar en fórmules que 
permetin incorporar i retenir personal qualificat estadístic i informàtic.  
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  Actuacions estadístiques que durà a terme l’Idescat l’any 2019 

El director destaca les activitats estadístiques que desenvoluparà l’Idescat durant 
l’any 2019 i remet al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, que es 
reunirà a finals de mes, l’anàlisi i aprovació de totes les que han de conformar el 
Programa anual d’actuació estadística 2019. 

 

De les activitats pròpies, destaca les Projeccions de població de Catalunya (i, per 
primera vegada, les Projeccions de població municipal) en un escenari de projecció 
aproximat de quinze anys; l’elaboració de dos sistemes d’indicadors nous –l’índex 
d’igualtat de gènere i els indicadors dels objectius per al desenvolupament 
sostenible– i els comptes satèl·lit de turisme (i en aquest punt el secretari general de 
Treball, Afers Socials i Famílies destaca la rellevància de l’Observatori de Treball i 
Model Productiu en aquesta operació). 

4. Proposta de pressupost per al 2019 

El director cedeix la paraula a la sub-directora general d’Administració i Serveis 
Generals perquè exposi la proposta d’avantprojecte de pressupost. Subratlla 
l’increment de despesa del capítol 1 respecte al pressupost de l’any anterior, per 
import de 246.703,84 euros, per fer front a l’increment d’activitats que preveu el Pla 
estadístic de Catalunya. 

D’altra banda, s’incrementa també el capítol 6, amb la minoració equivalent de crèdits 
del capítol 2, com a conseqüència de les instruccions d’Intervenció de contractar els 
treballs de camp de les operacions estadístiques amb càrrec a aquest capítol 6 –que 
considera inversions–, i el capítol 2 incrementa el seu crèdit per atendre les llicències 
informàtiques i l’augment del recurrent. 

5. Informació de la despesa en solucions TIC per al període 2019–2022 (aprovada 
per l’Acord de Govern del 28 d'agost de 2018) 

La sub-directora general d’Administració i Serveis Generals informa del contingut de 
l’Acord de Govern per atendre la despesa TIC dels serveis recurrents i dels evolutius 
recurrents, i dels preus a aplicar durant la vigència de l’Acord. 

Els assistents s’interessen per la possibilitat de situar a mitjà termini el Centre de 
Protecció de Dades fora de les instal·lacions de l’Institut, a fi de disminuir costos i 
augmentar-ne la seguretat. 
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6. Aprovació de la Memòria anual del 2017 

La proposta de Memòria ha estat accessible al web de l’Institut des de la seva 
redacció, fent constar que resta pendent d’aprovació per la Junta de Govern, acord 
que es materialitza en aquest moment. 

7. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2017 

La sub-directora general d’Administració i Serveis Generals dóna compte als 
assistents de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, que té el vistiplau de 
la Intervenció i dóna un resultat positiu de l’exercici de 889.942,83 euros. S’adjunta a 
l’acta un breu resum que descriu els fets més rellevants esdevinguts en l’execució 
pressupostària. 

Pel que fa a l’execució pressupostària 2018, tancada a 26 de setembre, s’informa 
que l’Ordre de tancament de l’exercici pressupostari, que ha estat dictada i publicada 
just abans de la reunió, obligarà a tramitar per la via d’excepció els expedients 
urgents o inajornables i els que deriven d’una norma o reglament. 

8. Informació dels contractes en matèria d’estadística i dels convenis de 
col·laboració subscrits, actualitzada des de la darrera sessió  

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

Explica que aquest any la tramitació d’alguns contractes i convenis s’ha vist alentida 
per raó de l’Acord de no disponibilitat. 

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 

 
No hi ha intervencions en el torn obert de paraules. 
 

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern a la sessió d’avui 

1. Aprovar l’acta de la sessió de la Junta de Govern de 16 d’octubre de 2017. 
2. Prendre coneixement de l’informe de gestió presentat pel director, que abasta des de 

la darrera reunió de la Junta de Govern. 
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3. Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2019, que inclou els objectius de 
Direcció. 

4. Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost 2019, fent constar la reserva que 
deriva de l’increment de quatre dotacions i dels crèdits corresponents del capítol 1. 

5. Prendre coneixement de les necessitats derivades de l’Acord de Govern de 28 
d’agost de 2018, relatiu al nou model de relació amb el CTTI per al període 2019-
2022. 

6. Aprovar la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2017. 
7. Prendre coneixement de l’estat de comptes de la liquidació dels pressupost de 

l’Idescat de l’any 2017 i de l’execució del pressupost del 2018 a 26 de setembre de 
2018. 

8. Prendre coneixement dels contractes i convenis subscrits per l’Idescat des de la 
darrera informació facilitada a la reunió celebrada el dia 16 d’octubre de 2017. 

 

Vist i plau 

  

 

 

 

      

 Mercè Perelló  Jané    Albert Castellanos Maduell 
 Secretària de la Junta de Govern    Secretari general  

(President suplent per Resolució del 
Vicepresident de Govern i Conseller 
d'Economia i Hisenda de 9.10.2018) 

  

 

 

 

 

 


