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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT 

D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA CELEBRADA EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017  

Acta número 39 

DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ 

Data: 16 d’octubre de 2017 

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

Hora d’inici: 16 h 

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 

  Vacant 

Vocal  Secretari d’Economia 

  Sr. Pere Aragonès i Garcia 

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 

Secretari/ària Actua com a secretària de la Junta de Govern la 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 la vacança 

temporal del càrrec de secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 

i Hisenda, per resolució del vicepresident del Govern de 16 d’octubre de 2017, s’ha 

encarregat l’assistència a la reunió de la directora de Serveis d’aquest mateix departament 

en qualitat de vocal substituta del secretari general del Departament i s’ha designat el 

secretari d’Economia 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. Oriol Junqueras i Vies 

Vocal Directora de Serveis del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda 

   Sra. Natàlia Garriga Ibáñez 

 

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 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

A les 16 h del dia 16 d’octubre de 2017 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. 

En absència de l’Honorable Senyor Oriol Junqueras, president titular de la Junta de Govern, 

el secretari d’Economia anuncia el nomenament recent dels dos membres de l’òrgan 

col·legiat en representació del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya –per 

resolució del president del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya de 9 

d’octubre de 2017–, a qui dona la benvinguda i agraeix per extensió la presència de tots els 

altres membres presents.  

Excusa també l’absència del president i dels altres membres per raons ineludibles d’agenda. 

Com que la Junta de Govern compta amb el quòrum suficient per a la seva constitució vàlida 

i adopció d’acords, el president inicia la sessió analitzant 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 3 d’octubre de 2016 

 

S’aprova sense esmenes l’acta número 38, celebrada el dia 3 d’octubre de 2016 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 presenta als 

assistents l’informe relatiu a les actuacions més rellevants dutes a terme per l’Idescat 

des de la darrera Junta de Govern. 

 

Destaca l’ampliació de la mostra relativa a l’Enquesta de condicions de vida 2017 i la 

publicació de les dades territorialitzades corresponents al 2016. El secretari 

d’Economia s’interessa per la mostra i pel nivell de desagregació territorial. El 

director respon que s’han enquestat 3.000 llars i que, seguint el mètode d’estimació 

d’indicadors amb petites àrees, es podrà donar més informació territorial.  
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També destaca l’inici dels treballs per a la realització de l’Enquesta d’usos lingüístics 

de la població 2018, especialment important per no perdre informació com a 

conseqüència del canvi de metodologia en l’elaboració del cens de població, donat 

que incorporava una pregunta relativa al coneixement del català. 

 

Subratlla igualment, entre altres iniciatives, el treball fet de definició d’indicadors de 

benestar i progrés social, a instància del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda i responent a una resolució parlamentària. 

 

En el terreny de les activitats d’innovació estadística, el director destaca la continuïtat 

en l’elaboració del Sistema integrat d’informació estadística, la renovació 

metodològica i la Plataforma Cerdà, així com el desenvolupament d’un nou sistema 

de gestió documental. 

 

També informa de l’assistència per primera vegada a l’NTTS 2017 (congrés New 

Techniques and Tecnologies for Statistics), celebrat a Brussel·les del 14 al 16 de 

març. 

 

El director fa referència a l’auditoria LOPD i ENS 2016. Presenta els resultats de 

l’auditoria i els compara amb els resultats obtinguts el 2014. D’aquesta comparació 

en resulta una millora en tots els camps analitzats. 

 

Informa també de l’avaluació dels riscos psicosocials, que es va fer amb la 

col·laboració del Servei de Prevenció del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda, i en destaca la participació altíssima i els resultats obtinguts. 

Això no obstant, l’avaluació esmentada identifica dos factors a corregir: el ritme de 

treball i la previsibilitat. En aquest sentit, s’han definit accions de millora, algunes de 

les quals ja han estat efectivament implementades. 

 

3. Aprovació del Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2018 (objectius de la  

Direcció i actuacions estadístiques previstes) 

 

El president de l’Idescat cedeix novament la paraula al director de l’Idescat, que 

aborda aquest punt de l’ordre del dia distingint els objectius de la Direcció i les 

actuacions estadístiques a desenvolupar directament per l’Idescat durant el 2018, en 

aplicació del Programa anual d’actuació estadística. 

 Objectius de la Direcció de l’Institut per a l’any 2018 

El director presenta els objectius definits, que constitueixen uns enunciats genèrics 

que les sub-direccions, des dels seus àmbits competencials respectius, s’ocuparan 

de concretar. Destaca el desenvolupament normatiu derivat de la nova Llei 

d’estadística de Catalunya i de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020: 
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decret d’accés, ús i integració de registres d’origen administratiu amb finalitats 

estadístiques i de regulació d’accés a dades amb finalitats científiques. 

També parla de potenciar la integració de la informació estadística mitjançant un 

sistema integrat d’informació estadística i de la posada en funcionament de dues 

APIs de dades obertes a través del gestor corporatiu d’APIs gencat. 

Subratlla igualment la importància de promoure l’ús de la informació estadística amb 

finalitats científiques, de recerca i avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, 

posa d’exemple l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que 

està utilitzant informació anonimitzada provinent de dades administratives del 

Departament d’Ensenyament per a l’avaluació de programes del Consorci d’Educació 

de Barcelona. 

  Actuacions estadístiques que durà a terme l’Idescat l’any 2018 

El director fa un repàs de les activitats estadístiques que l’Idescat haurà d’executar 

en el marc del Programa anual d’actuació estadística 2018 i en destaca aquelles 

singularment rellevants o que constitueixen activitats noves, com ara l’Estadística 

territorial d’empreses i establiments segons diversos criteris de classificació, 

l’elaboració del Registre estadístic de territori, que es fa conjuntament amb l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per obtenir una base de dades completa 

d’adreces i carrers, i també els preparatius de l’Enquesta d’usos lingüístics de la 

població i l’Enquesta de l’ús del temps. En aquest punt, explica els contactes amb 

Fabià Mohedano, diputat al Parlament pel grup de JuntsXSí, encaminats a obtenir 

recursos per al finançament d’aquesta darrera operació estadística. 

El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mostra 

interès per aquesta actuació estadística perquè cau de ple en el terreny de les seves 

competències i expressa la seva voluntat de participació en la manera que es 

determini. 

Al voltant de la dificultat de realitzar una enquesta com aquesta, s’obre un debat amb 

diferents intervencions. 

 

4. Pressupost per al 2018 

En aquest punt, el director presenta un document de necessitats inexcusables de 

recursos (humans, per al desenvolupament d’actuacions estadístiques i materials), 

que inclou una estimació econòmica del cost d’aquests recursos.  

En relació amb els recursos humans, s’analitza l’adaptació de la plantilla als reptes 

actuals i de futur i la incorporació de noves dotacions −tècnics estadístics i 

informàtics dedicats a la producció i difusió estadística−, que tenen un cost estimat 

de 663.000,00 euros, dels quals només 250.000,00 constitueixen un increment net 

del pressupost. 

En el capítol 2 es preveu un augment pressupostari de 469.000,00 euros −treballs 

tècnics− i 75.000,00 euros –projectes informàtics– que, sumats a l’increment anterior 

del capítol 1, el cost de l’equipament informàtic i d’altres recursos addicionals de 
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caràcter menor, representa un increment total del 12% respecte al pressupost del 

2017, equivalent a 860.602,08 euros. 

La Junta de Govern pren coneixement d’aquestes noves necessitats inexcusables i 

vetllarà perquè es tinguin en consideració en el moment de preparar l’avantprojecte 

de pressupost del 2018.  

 

5. Aprovació de la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2016 

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 2016, pendent 

d’aprovació per part de la Junta de Govern, tràmit que es procedeix a efectuar en 

aquest moment de la sessió. 

La Junta de Govern aprova la Memòria anual de l’Idescat corresponent a l’any 2016 

per unanimitat de tots els membres assistents. 

A proposta del secretari d’Economia, s’acorda que, en properes ocasions, la 

Memòria s’aprovarà des del moment de la seva elaboració mitjançant la convocatòria 

d’una sessió extraordinària per mitjans electrònics. 

 

6. Carta de Serveis de l’Idescat 

 

El director exposa el projecte pilot de Carta de Serveis de l’Idescat, que està pendent 

de validació per l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda, pas previ a la seva aprovació mitjançant una Ordre. 

El projecte ha estat desenvolupat per l’Idescat amb el suport i l’orientació de l’Oficina 

de Racionalització del Sector Públic Instrumental de la Direcció General de 

Modernització i Innovació de l’Administració del Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge. 

 

La Junta de Govern pren coneixement de la Carta de Serveis de l’Idescat 

 

7. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2016 

El director inicia aquest punt exposant que l’exercici 2016 ha estat un exercici amb 

un alt percentatge d’execució pressupostària (de l’ordre del 90%).  

La sub-directora general d’Administració i Serveis Generals fa tot seguit un resum de 

la liquidació del pressupost del 2016 i de l’estat d’execució del pressupost del 2017. 

En aquest sentit, destaca el fet que la despesa per actuacions estadístiques s’imputi 

per primera vegada al capítol 2 i no pas al capítol 6, que és el que passava fins ara. 

A proposta dels assistents, s’acorda incorporar els documents que contenen 

aquestes dades com a document annex a aquesta acta. 

També fa un resum de l’estat de la tresoreria i explica, d’una banda, que no hi ha 

compromisos derivats d’exercicis anteriors pendents de pagament i, d’altra banda, 

que les obligacions de l’exercici corrent s’han pagat en un termini de 30 dies a 

comptar de la data de recepció de la factura conformada. 
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Conclou la seva exposició indicant que aquest 2016 l’Idescat s’ha finançat 

bàsicament amb les transferències de la Generalitat. En aquest punt el director 

ressalta l’esforç que l’Idescat ha fet per millorar els ingressos propis via convenis de 

col·laboració i en aquest sentit parla dels acords formalitzats amb el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, el Centre d’Estudis d’Opinió i amb les universitats 

públiques catalanes.  

Pel que fa al 2017, aquesta activitat convencional ha trobat expressió, 

destacadament, mitjançant un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per realitzar 

conjuntament l’Enquesta de condicions de vida. 

 

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 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. 

 

Destaca el conveni de coedició de la revista SORT, el conveni amb el Centre 

d’Estudis d’Opinió per a l’Enquesta sobre civisme i valors a Catalunya per al 2017 i 

els convenis de cooperació educativa per a les pràctiques professionals d’alumnes 

en pràctiques acadèmiques externes. 

 

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 es fan intervencions en el torn obert de paraules, raó per la qual el president dona 

per acabada la reunió quan són les 17.30 h. La secretària estén aquesta acta per 

certificar les circumstàncies i el desenvolupament de la sessió i el contingut dels 

acords presos. 

 

 

 

 

 

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

1. Aprovar l’acta de la sessió del dia 3 d’octubre de 2016. 

2. Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat per al 2018. 
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3. Prendre coneixement de la proposta que fa el director en relació amb les necessitats 

inexcusables de recursos que cal incorporar al pressupost del 2018. 

4. Aprovar la Memòria anual de l’Idescat de l’any 2016. 

5. Prendre coneixement de la Carta de Serveis de l’Idescat. 

6. Prendre coneixement de l’estat de comptes de la liquidació del pressupost de 

l’Idescat de l’any 2016 i de l’execució del pressupost del 2017 a 30 de setembre de 

2017. 

7. Prendre coneixement dels contractes i convenis de col·laboració subscrits per 

l’Idescat des de la darrera informació facilitada a la reunió celebrada el dia 3 

d’octubre de 2016. 

         

 

 

                                                                         Vist i plau 

 

 

 

 

Mercè Perelló                            Pere Aragonès i Garcia                                                                   

La secretària        El president 

 

 

 

 

 

 

 

 


