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Acta de la sessió del Consell Català d’Estadística 
 

 

Número de la reunió: 37 (sessió extraordinària) 

Data: 7 de maig de 2019 

Horari: d’11.30 a 12.00 h. 

Lloc: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Hi assisteixen: 

 

Sra. Anna Cabré i Pla   Presidenta del Consell Català d’Estadística 

Sr. Albert Castellanos Maduell Vicepresident del Consell Rector del Sistema 

estadístic de Catalunya 

Sra. Natàlia Mas Guix Vicepresidenta del Consell Rector del Sistema 

estadístic de Catalunya 

Sr. Frederic Udina i Abelló   Director de l’Idescat, que actua com a secretari  

Sr. Xavier Tort-Martorell i Llabres  Universitat Politècnica de Catalunya 

Sr. Pere Puig i Casado    Universitat Autònoma de Barcelona 

Sr. Lucinio González i Sabaté  Universitat Ramon Llull 

Sr. Antoni Meseguer i Artola   Universitat Oberta de Catalunya 

Sr. Antoni Mora Corral   Universitat Internacional de Catalunya 

Sr. Salvador Guillermo i Viñeta  Foment del Treball Nacional 

Sr. Moisès Bonal i Ferrer   PIMEC 

Sra. Maria Àngels Barbarà   Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

Sr. Jordi Argelaguet i Argemí   Centre d’Estudis d’Opinió 

Sra. Cristina Rovira i Trepat  Sub-directora general de Producció i Coordinació 

de l’Idescat 

Sr. Josep Sort i Ticó Sub-director general d’Informació i Comunicació 

de l’Idescat 

Sra. Mercè Perelló i Jané Sub-directora general d’Administració i Serveis 

Generals de l’Idescat 

 

S’han excusat d’assistir-hi: 

 

Sr. Josep M. Oller i Sala    Universitat de Barcelona 

Sr. Jaume Garcia Villar   Universitat Pompeu Fabra 

Sr. Josep M. Mateo i Sanz   Universitat Rovira i Virgili 

Sr. Santiago Thió i Fernández  

de Henestrosa     Universitat de Girona 

Sr. Carles Capdevila i Marquès   Universitat de Lleida 
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Sr. Joan Carles Martori i Cañas  Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya 

Sra. Carme Ruiz i Viñals   Universitat Abat Oliba CEU 

Sr. Joan de Solà-Morales i Rubió  Institut d’Estudis Catalans 

Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo  UGT 

Sr. Daniel Garrell i Ballester   CCOO 

Sr. Jordi Oliveres i Prats   Associació Catalana de Municipis i Comarques 

Sr. Josep Maria Garzón i Llavina  Federació de Municipis de Catalunya 

Sr. Leopoldo Gay Montalvo Organització de Consumidors i Usuaris de 

Catalunya 

Sr. Jaume Massó i Cartagena Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya 

 

Ordre del dia 

 

Punt únic: dictamen del Consell sobre la proposta de nomenament de Xavier Cuadras i 

Morató com a nou director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

A la seu de l’Idescat, Via Laietana, 58, a les 11.30 hores del dia 7 de maig de 2019, amb 

assistència de les persones abans esmentades, es reuneix el Consell Català d’Estadística 

(en endavant, el Consell) en sessió extraordinària, per tal de donar compliment al que 

preveu la Llei d’estadística pel que fa al nomenament del director de l’Institut d’Estadística 

de Catalunya (en endavant, l’Idescat). 

 

La presidenta, la senyora Anna Cabré, obre la sessió del Consell i dona la benvinguda als 

assistents.  

 

Tot seguit inicia la sessió presentant l’únic punt de l’ordre del dia i informant del caràcter 

extraordinari de la sessió. 
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Dictamen del Consell sobre la proposta de nomenar el doctor Xavier Cuadras i 

Morató director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

La presidenta del Consell dona la paraula al director de l’Idescat, secretari del Consell, 

perquè exposi el context del dictamen. 

El secretari informa que és la primera vegada que es fa una reunió d’aquest tipus perquè la 

nova Llei d’estadística de Catalunya, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2017, estableix 

un tràmit afegit al nomenament de nou director de l’Idescat, en forma de dictamen no 

vinculant sobre la proposta de nomenament feta pel conseller competent en matèria de 

gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. 

L’esmentada Llei conté dos articles relatius a la manera com s’ha de fer aquest 

nomenament: 

a) Article 9Bis.3: El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb rang 

orgànic de director o directora general, és nomenat pel Govern de la Generalitat, a 

proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i 

coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, d'acord amb criteris professionals i 

tècnics en l'àmbit de l'estadística. El període de mandat del director o directora de 

l'Institut d'Estadística de Catalunya és de sis anys, sense possibilitat de renovació. 

b) Article 11.4: El Consell Català d'Estadística elabora un dictamen no vinculant sobre la 

proposta de nomenament del director o directora general. 

La presidenta del Consell agraeix la informació proporcionada pel secretari i dona la paraula 

al vicepresident del Consell, Albert Castellanos, perquè presenti la proposta de nou director. 

El vicepresident inicia la seva intervenció agraint al director sortint, Frederic Udina, en nom 

del vicepresident del Govern i de tot l’equip del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda, la feina feta al capdavant de la direcció de l’Idescat, període que ha 

coincidit, a més, amb els vint-i-cinc anys de la institució. L’agraïment que fa és per diferents 

motius i n’especifica els més destacats. El primer agraïment és per la seva paciència, 

perquè des que es va iniciar l’actual legislatura el director ja els havia expressat la voluntat 

de passar el relleu a una nova direcció i durant aquests dos anys ha seguit treballant amb la 

mateixa professionalitat i rigor que el primer dia i ha dedicat, per tant, dos anys addicionals a 

la direcció de l’Institut. El segon motiu d’agraïment és per les aportacions que Frederic Udina 

ha fet durant els gairebé vuit anys de direcció de la institució. D’aquestes aportacions, en 

destaca especialment les següents: l’aprovació l’any 2014 del nou decret d’organització i 

funcionament de l’Idescat per ajudar a modernitzar l’organisme; diversos projectes 

tecnològics que han sigut rellevants a l’hora de tractar informació estadística, especialment 

la d’origen administratiu, com per exemple el projecte Plataforma Cerdà; i, també, altres 

projectes que han permès elevar el llistó de qualitat de la producció estadística de l’Idescat, 

com per exemple el projecte Qualitas. El vicepresident del Consell posa de manifest que 

Frederic Udina marxa deixant la feina de l’Idescat molt ben encarrilada i que el nou director 

iniciarà el seu mandat amb la direcció estratègica acordada i aprovada per als propers 



 

4/5 

 

mesos –encara queda un any i escaig per finalitzar el Pla estadístic de Catalunya 2017-

2020–  i, per tant, tindrà temps suficient per planificar nous reptes i projectes. 

El vicepresident acaba la lloança al director obsequiant-lo, en nom del Govern, amb una 

ploma amb el senyal de la Generalitat de Catalunya. 

Tot seguit, el vicepresident del Consell, Albert Castellanos, presenta la proposta de nou 

director de l’Idescat, Xavier Cuadras i Morató, del qual diu que és una persona plenament 

qualificada per a l’exercici de les funcions de director de l’Idescat. És economista i usuari 

intensiu de les dades de l’Idescat i d’altres fonts estadístiques. És professor titular del 

Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. S’ha especialitzat en 

diferents àmbits, específicament en economia monetària i també en macroeconomia. També 

és director de l’Escola Superior de Comerç Internacional, ESCI, des del 2006. En l’àmbit de 

la formació acadèmica, en destaca que és llicenciat en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barcelona el 1987 i doctor en Economia per la Universitat 

de York, el 1996. El director proposat combina, per tant, una faceta acadèmica i intel·lectual 

amb una altra de plena gestió, amb una gran experiència de gestió al capdavant d’un centre 

docent durant gairebé tretze anys. Aquesta experiència es completa amb tasques de gestió 

en l’àmbit universitari, de les quals destaca haver estat cap de l’àrea docent d’Introducció a 

l’economia i, també, subdirector del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat 

Pompeu Fabra. A  banda del bon currículum, també destaca que coneix personalment 

Xavier Cuadras i que és coneixedor del seu rigor en l’exercici acadèmic i també del seu 

compromís, voluntat i ganes per continuar l’impuls que el director, Frederic Udina, ha donat 

a l’Idescat. Per tot això, estan convençuts que pot ser un bon director de l’Idescat. 

La presidenta del Consell demana als assistents si volen afegir alguna cosa més abans de 

passar a valorar la proposta. 

Salvador Guillermo, representant de Foment del Treball Nacional, demana la paraula per 

agrair la feina feta al director sortint, sobretot per la seva professionalitat, saber fer, 

expertesa, i pel seu caràcter afable i la voluntat de servei que s’ha constatat amb la bona 

marxa de l’Idescat durant aquest temps, tot i la manca de recursos humans que pateix la 

institució per poder fer tot el que té encomanat. Les dades estadístiques són l’eina perquè la 

transparència sigui bàsica per a l’acció política i, en aquest sentit, la feina feta en aquests 

vuit anys de la direcció de Frederic Udina ha estat molt bona. Pel que fa a la proposta de 

nou director, informa que són antics companys de carrera amb Xavier Cuadras, del qual 

afirma que és una persona molt valuosa, molt professional i rigorosa amb tot el que fa i que 

ha sabut enriquir la seva tasca acadèmica amb la de gestió. Troba, per tant, molt encertada 

la decisió de la seva elecció com a nou director de l’Idescat. 

Maria Àngels Barbarà, representant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, demana 

la paraula per agrair la implicació que ha tingut el director sortint en el Consell Assessor de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades durant els anys que hi ha participat, també 

agraeix la bona relació que han mantingut durant tot aquest temps i li desitja el millor en el 

seu retorn a la universitat. 
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La presidenta del Consell dona pas a la valoració de la proposta de nomenament del nou 

director, que s’ha de materialitzar en forma de dictamen. Informa que hi ha dues possibles 

maneres de fer aquesta valoració, per votació secreta o a mà alçada. Si fos per votació 

secreta es faria per urna, informa que n’hi ha una de preparada i butlletes a aquest efecte i 

que s’utilitzarà aquest mètode si hi ha algú que ho sol·liciti. Al no demanar-ho cap membre 

del Consell, la proposta s’accepta de manera unànime a mà alçada. Conformement amb 

aquest acord favorable es farà un dictamen que subscriurà en nom del Consell la seva 

presidenta. 

 

Finalment, el director sortint, Frederic Udina, adreça unes paraules al Consell. Agraeix, en 

primer lloc, totes les paraules amables que li han dedicat durant la sessió, i, així mateix, 

agraeix la presidència del Consell a l’Anna Cabré durant els anys que ha sigut director de 

l’Idescat. També agraeix als diferents equips que han estat al capdavant del Departament 

durant aquests anys tot el seu suport, sobretot en uns anys de circumstàncies econòmiques 

i polítiques difícils. I, finalment, agraeix el suport de l’equip de l’Idescat, representat al 

Consell pels caps de les tres subdireccions. A tothom els dona moltes gràcies. 

 

 

Acords 

 

1. Emetre un dictamen favorable a la proposta de nomenar Xavier Cuadras i Morató 

nou director de l’Idescat. 

 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

Vist i plau  
 
 
 
 
 
 
Anna Cabré i Pla      Frederic Udina i Abelló 
Presidenta del      Director de l’Idescat  
Consell Català d’Estadística     Secretari del Consell Català d’Estadística 


