ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE
CATALUNYA (esborrany pendent d’aprovació)

Acta número 8

DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ

Data: 27 d’octubre de 2016
Lloc: seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya
Hora d’inici: 10 hores

Assistents
Sr. Pere Aragonès Garcia
Sr. Màrius Boada Pla
Sr. Àngel Cortadelles Bacaria
Sra. Núria Espuny Salvadó
Sra. Maria Teresa Martí i Castro
Sra. Natàlia Mas Guix
Sr. Josep Anton Mundó i Balcells
Sr. Agustí París i Roig
Sra. Rosa M. Perelló Escoda
Sra. Teresa Prohias i Ricart
Sr. Francesc Xavier Quer Bosch
Sr. Joan Rabasseda Ferrer
Sr. Joan Ramon Rovira Homs
Sr. Jaume Serra Casals
Sra. Josefina Valls Vila
Sr. Frederic Udina i Abelló

Vicepresident del Consell Rector del Sistema
estadístic de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Departament de Justícia
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència
Entitats de dret públic del SEC (CAC)
Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda
Departament d’Empresa i Coneixement
Departament de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Lleida
Departament de la Presidència
Representant dels consells comarcals de la resta
de comarques
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Cambres oficials de comerç
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge
Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya,
que actua com a secretari

S’han excusat d’assistir-hi

Sr. Oriol Junqueras i Vies

President del Consell
estadístic de Catalunya

Rector

del

Sistema

Sr. Josep Maria Jové i Lladó
Sr. Antoni Dedeu Baraldés
Sr. Joaquim Fernández Oller
Sr. Francesc X. Forcadell Esteller
Sra. Anna del Frago Barés
Sr. Jordi Jardí i Pinyol
Sr. Francesc Josep Miró Melich
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sra. Sílvia Peralta Valdivia
Sra. Dolors Salgado Ygarza
Sr. Pau Villòria i Sistach

Vicepresident del Consell Rector del Sistema
estadístic de Catalunya
Departament de Salut
Representant dels ajuntaments de més de 50.000
habitants
Diputació de Barcelona
Representant dels ajuntaments de menys de
50.000 habitants
Departament d’Interior
Diputació de Tarragona
Diputació de Girona
Consells comarcals de 75.000 habitants o més
Departament d’Ensenyament
Departament de Cultura

A la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), Via Laietana, 58,
a les 10 hores del dia 27 d’octubre de 2016, amb l’assistència de les persones
esmentades anteriorment, es reuneix el Consell Rector del Sistema estadístic de
Catalunya (en endavant, CRSEC) en sessió ordinària per tal de tractar els temes
assenyalats en l’ordre del dia, d’acord amb la convocatòria del vicepresident del Govern
i conseller d’Economia i Hisenda i, alhora, president de l’Idescat.

El vicepresident del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya dóna la
benvinguda als assistents i inicia la reunió amb l’ordre del dia següent:

1.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.

Informe del director de l’Idescat.

3.

Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017.

4.

Informe sobre l’acompliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any
2015.

5.

Torn obert de paraules.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova sense modificacions l’acta número 7 corresponent a la darrera sessió del
CRSEC celebrada el 28 d’octubre de 2015, d’acord amb la proposta d’acta tramesa amb
anterioritat a la sessió d’avui.

2. Informe del director de l’Idescat

El director de l’Idescat, Frederic Udina, inicia la presentació comentant l’estat de situació
de la tramitació del projecte de Llei del Pla estadístic de Catalunya 20172020 i de
modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Aquesta
llei fixa les directrius dels propers quatre anys i introdueix modificacions a la Llei
d’estadística de Catalunya.
A continuació presenta les actuacions més destacables que s’han dut a terme des de la
darrera reunió del CRSEC celebrada el 28 d’octubre de 2015.
En primer lloc, destaca l’ampliació de mostra de l’Enquesta de condicions de vida (ECV),
que ha dut a terme l’Idescat amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. L’ECV és una enquesta harmonitzada en l’àmbit europeu i que per al
conjunt de l’Estat la realitza l’INE, mentre que des de l’Idescat, a partir d’un conveni de
col·laboració, s’amplia i duplica la mostra catalana per tal d’aconseguir resultats més
representatius dels principals indicadors de pobresa. Una altra novetat són els indicadors
de benestar i progrés social, que s’han de dur a terme per mandat parlamentari i que han
estat recollits en el programa anual del 2017. Aquest any ja s’han iniciat els treballs en els
quals participen conjuntament el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda i l’Idescat.
Pel que fa a l’assistència tècnica de l’Idescat al Sistema estadístic de Catalunya, citar
l’Enquesta a la joventut (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), l’Enquesta de
mobilitat en dia feiner (ATM), indicadors d’àrees bàsiques de salut (AQuAs) i turisme
(Departament d’Empresa i Coneixement), entre d’altres. També, esmentar les actuacions
en formació i sessions tècniques que ofereix l’Idescat.
En segon lloc, i des d’una vessant més internacional, el director esmenta les visites a
l’Idescat del director de difusió d’Eurostat, així com les visites de Statistics Korea i de
l’Instituto Cruceño de Estadística de Santa Cruz-Bolívia, ambdós interessats en
determinats àmbits de la nostra producció estadística. També, l’Idescat va participar en
el congrés internacional Quality, organitzat per l’INE i Eurostat.
Pel que fa a la coordinació estadística, destacar la millora que s’ha implementat aquest
any a partir de l’extranet del Sistema estadístic de Catalunya, que permet complimentar
la informació requerida per les actuacions d’estadística oficial d’una manera molt més
senzilla i àgil. Esmenta que aquesta novetat la comentarà en el punt següent.
Amb relació a les millores en difusió, esmenta la participació de l’Idescat en la prova pilot
de la carta de serveis en col·laboració amb el DGAH, la integració de les diferents bases
de dades i la posada en marxa en breu d’un nou visor/tabulador. El director de l’Idescat
explica les característiques d’aquest nou visor i que considera com el millor del món.
Mostra com a exemple comparatiu el visor de dades de l’Institut d’Estadística de Suècia i
a continuació comenta les prestacions del visor de l’Idescat. Aquest nova utilitat permetrà
a l’usuari elaborar les seves pròpies taules de dades i combinar aquelles variables que
són del seu interès de manera senzilla. També esmenta la possibilitat de compartir el
programari (les dades les accepta en l’estàndard JSON-Stat).
La senyora Natàlia Mas pregunta si aquest visor ofereix gràfics. El director de l’Idescat
respon que s’hi està treballant i que aquesta prestació estarà disponible l’any vinent. El
vicepresident del CRSEC comenta que aquest visor que està mostrant el director encara
està en proves. El director de l’Idescat assenteix i afegeix que abans d’acabar l’any ja
estarà en obert.

El vicepresident del CRSEC agraeix al director el seu informe i els treballs realitzats.
Sense cap més intervenció, dóna la paraula novament al senyor Udina per tractar el tercer
punt de l’ordre del dia: Proposta del Programa anual d’actuació estadística per a l’any
2017.

3. Proposta de Programa anual d’actuació estadística de Catalunya per a l’any
2017
D’acord amb la informació tramesa amb anterioritat a aquesta sessió, el director de
l’Idescat comenta les característiques principals de la proposta normativa i operativa que
ha de regular les actuacions estadístiques durant l’any 2017 i que espera, d’acord amb el
que s’ha comentat al principi de la sessió en relació amb la tramitació de la nova llei del
Pla, que sigui el primer programa que desplegui el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.
Ressalta com a novetat la modernització del procés de recollida de la informació del
Programa anual d’actuació estadística 2017 (PAAE 2017) mitjançant una aplicació web.
El director mostra com accedir al qüestionari en línia a partir de l’extranet del Sistema
estadístic de Catalunya. Altres novetats han estat la nova codificació de les actuacions
estadístiques en àmbits i subàmbits i les millores en la seva descripció, com ara la
referència dels noms dels arxius i registres administratius que està previst que s’utilitzin i
els enllaços a la informació estadística (canal de difusió).
El PAAE 2017 ha estat elaborat amb la col·laboració dels organismes del Sistema
estadístic de Catalunya durant el període juliol-octubre d’enguany. Una vegada aprovada
la proposta del PAAE 2017 pel CRSEC, en aquesta sessió, i informat al Consell Català
d’Estadística, el conseller competent en matèria estadística l’eleva al Govern perquè
l’aprovi. El nombre total d’actuacions estadístiques programades per al 2017 és de 311,
de les quals l’Idescat n’assumeix 104. El director fa esment de l’esforç per a la
simplificació de l’Idescat en recollir en una sola fitxa aquelles actuacions que per les seves
característiques es puguin integrar i així facilitar-ne la consulta.
Del total d’actuacions, una mica més de la meitat corresponen a departaments de la
Generalitat, un 33% a l’Idescat i un 14% a altres entitats de dret públic. Pel que fa als
costos directes estimats, les xifres estan en la línia d’anys anteriors, amb un cost directe
total del programa anual de 10,3 milions d’euros i un cost directe mitjà per actuació de
33,1 milers d’euros.
A continuació, el director comenta les novetats més destacables del PAAE 2017 per
àmbits i que són les següents:
Població
- Estimacions de la població centenària (Idescat).
- Sèries històriques de la població catalana (Idescat).
- Projeccions de població en edat escolar (Idescat).
Economia
- Indicadors dels sectors i productes d’alta tecnologia (Idescat).
Sectors econòmics
- Estadístiques financeres (DVEH, Idescat).

-

Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no
lucratiu (DVEH, Idescat)

Treball i societat
- Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris (Idescat, AQU) Enquesta d’usos lingüístics de la població (DCLT, Idescat)
Condicions de vida i protecció social
- Enquesta de condicions de vida (Idescat, col. DTASF).
- Estimació territorial de l’Enquesta de condicions de vida (Idescat, IERMB).
- Estadística econòmica dels serveis d’ajuda a domicili (Idescat, DTASF).
- Sistema d’indicadors sobre la infància i l’adolescència (DTASF).
- Estadística de la incidència del càncer a la demarcació de Lleida (DSLT).
- Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).
Metodologia i normalització
- Projecte Qualitas (Idescat).
Registres estadístics i directoris Plataforma Cerdà (Idescat).
Indicadors i estadística de síntesi
- Indicadors de benestar i progrés social (Idescat, VEH).
Difusió i promoció de l’estadística
- Serveis d’atenció als usuaris (Idescat).
Finalment, el director esmenta que la informació de totes les actuacions estadístiques
està recollida a la documentació que se’ls ha lliurat.
A continuació, el vicepresident del CRSEC dóna la paraula als assistents. En primer lloc,
la senyora Núria Espuny (Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència) pregunta per la no existència de cap actuació del seu departament, ja
que, encara que és de nova creació, algunes competències ja existien ubicades en altres
departaments (com ara cooperació). Seguidament el vicepresident del CRSEC fa esment
de l’interès en fer alguna estadística al respecte del registre de catalans a l’exterior i del
vot electrònic. La senyora Josefina Valls afegeix que el cens de catalans a l’exterior està
ara al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
Pren la paraula la senyora Natàlia Mas, que s’interessa per l’actualització de les Taules
Input-Output, de les estadístiques d’exportacions i importacions de Catalunya amb la
resta de l’Estat i de l’estranger, i sobre les macromagnituds. En resposta, el director de
l’Idescat comenta que una elaboració ex novo del Marc Input-Output és molt costosa,
especialment per a l’Enquesta de consums intermedis, font principal per a la Taula, però
sí que està previst per a l’any vinent l’actualització del Marc Input-Output. El director de
l’Idescat també afegeix que, a finals d’any, s’oferiran estimacions comarcals i municipals
del PIB reduint considerablement l’interval de disponibilitat d’aquesta informació respecte
de la dada de referència de les estimacions.
El senyor Joan Rabasseda (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)
agraeix el suport al grup de treball i fa esment a la potenciació de l’estadística de preus.

Sense cap més intervenció, el vicepresident agraeix l’informe presentat i el CRSEC
aprova la proposta del PAAE 2017.

4. Informe sobre l’acompliment del Programa anual d’actuació estadística per a
l’any 2015
El director de l’Idescat inicia la seva presentació recordant la base de dades interactiva
implementada per l’Idescat en el seu web per garantir la consulta dels resultats publicats
si es produeixen canvis en el formats, adreces o redisseny de les pàgines web dels òrgans
productors del sistema estadístic.
Aquesta informació es pot consultar a l’adreça següent:
http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/?cat=acompliment&PAAE=2015
L’acompliment de les actuacions del programa del 2015 ha estat del 97,2% (es consideren
tant les dutes a terme com les dutes a terme parcialment), xifra molt similar als anys
anteriors en desplegament del Pla estadístic de Catalunya (PEC) 2011-2014. Del total de
326 actuacions estadístiques programades l’any 2015, 301 s’han dut a terme, 16 s’han
dut a terme parcialment i 9 no s’han pogut realitzar. El director considera altament
satisfactori aquest grau d’acompliment. L’informe està en document PDF i es remet al
Parlament, tal com recull la normativa estadística.
En darrer terme, el director informa que la recollida d’informació per al seguiment del
PAAE 2016 s’efectuarà en el període març-abril 2017 i s’elaborarà l’informe corresponent
abans de l’estiu. Aquest informe ja esdevindrà el darrer en execució del PEC 2011-2014
i seguidament caldrà elaborar l’informe d’avaluació i justificació del PEC 2011-2014
perquè el Govern el presenti al Parlament.
El vicepresident del CRSEC es dóna per assabentat de l’informe sobre l’execució del
PAAE 2015 presentat per l’Idescat i manifesta el seu agraïment per la bona tasca duta a
terme.
5. Torn obert de paraules
El vicepresident del CRSEC passa al darrer punt del l’ordre del dia i obre el torn obert de
paraules que s’inicia amb la intervenció de la senyora Natàlia Mas, que felicita l’Idescat
pel nou visor de dades. A continuació, el senyor Joan Rabasseda considera molt positiva
la composició d’aquest òrgan i s’interessa sobre si el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) hi
té representació. El director de l’Idescat pren la paraula comentant que el CEO està
representat en el Consell Català d’Estadística i afegeix que no realitza estadística oficial.
El senyor Joan Rabasseda afegeix que ho comentava, per exemple, pel seu possible
paper en els indicadors de progrés i benestar social. En darrer terme, el secretari
d’Economia i el director de l’Idescat comenten que sí que hi ha relació amb el CEO (per
exemple, des de l’Idescat els proporcionen informació per a l’elaboració de mostres).
Sense cap més intervenció, el vicepresident del CRSEC agraeix a tothom la seva
assistència i es felicita per la feina feta durant el 2016.
ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE
CATALUNYA EN LA SESSIÓ D’AVUI:

1.

Aprovar l’acta de la sessió del CRSEC celebrada el 28 d’octubre de 2015.

2.

Aprovar la proposta del PAAE 2017.

3.

Donar-se per assabentat de l’informe sobre l’acompliment del PAAE 2015.

Atès que no se sol·licita cap més intervenció en aquest torn, s’aixeca la sessió a les 10.50
hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, certifico.
Vist i plau

Pere Aragonès Garcia
Secretari d’Economia
Vicepresident del Consell Rector
del Sistema Estadístic
de Catalunya

Frederic Udina
Director de l’Idescat
Secretari del Consell Rector
del Sistema Estadístic
de Catalunya

