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Acta de la reunió extraordinària del Consell Català 
d’Estadística 
(esborrany pendent d’aprovació) 
 
Data: 24 de març de 2021 
Horari: de 17.00 a 18.30 h. 
Lloc: sessió en línia 

Hi assisteixen: 
 
Sra. Guadalupe Gómez Melis Presidenta del Consell Català d’Estadística 
Sra. Natàlia Mas Guix                       Vicepresidenta del Consell Rector del Sistema estadístic 

de Catalunya 
Sr. Xavier Cuadras Morató  Director de l’Idescat, que actua com a secretari  
Sr. Josep M. Oller i Sala   Universitat de Barcelona 
Sr. Pedro Delicado Usero  Universitat Politècnica de Catalunya 
Sr. Pere Puig i Casado   Universitat Autònoma 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. Antoni Meseguer i Artola        Universitat Oberta de Catalunya 
Sr. Joan Carles Martori i Cañas        Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 
Sra. Carme Ruiz i Viñals  Universitat Abat Oliba CEU 
Sr. Salvador Guillermo i Viñeta Foment del Treball Nacional 
Sra. Marta Sanz-Solé   Institut d’Estudis Catalans 
Sr. Moisès Bonal i Ferrer  PIMEC 
Sr. Daniel Garrell i Ballester  CCOO 
Sr. Jordi Oliveres i Prats  Associació Catalana de Municipis i Comarques 
Sr. Jaume Massó i Cartagena          Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Sr. Jordi Argelaguet i Argemí  Director del 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 
 
Hi assisteixen com a convidats: 
 
Sr. Ernest Pons Fanals  Societat Catalana d’Estadística 
Sr. Enric Ripoll Font   Institut d’Estadística de Catalunya 
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Sr. Josep M. Martínez López  Institut d’Estadística de Catalunya 
Sr. Josep Jiménez Casanellas Institut d’Estadística de Catalunya 

S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Sr. Albert Castellanos Maduell          Vicepresident del Consell Rector del Sistema estadístic 

de Catalunya 
Sra. Marianna Bosch Casabò   Universitat Ramon Llull 
Sr. Carles Capdevila i Marquès   Universitat de Lleida 
Sr. Antoni Mora Corral   Universitat Internacional de Catalunya 
Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo   UGT 
Sra. Montserrat Feliu Roig    Federació de Municipis de Catalunya 
Sr. Leopoldo Gay Montalvo                Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
Sra. Maria Àngels Barbarà Fondevila Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades 
 

 

Ordre del dia 
 
1. Proposta i aprovació, si escau, de la Comissió de Treball en el si del CCE per al 

seguiment del procés de redacció i elaboració del dictamen del Setè Pla estadístic de 
Catalunya (7PEC). 

2. Informació sobre els treballs preparatoris del Setè Pla estadístic de Catalunya (7PEC). 
3. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
En sessió en línia, a les 17.00 hores del dia 24 de març de 2021, amb assistència de les 
persones abans esmentades, es reuneix el Consell Català d’Estadística (en endavant, 
Consell) en sessió extraordinària, per tal de tractar els temes assenyalats en l’ordre del dia 
de la convocatòria. 
 
Guadalupe Gómez Melis, presidenta del Consell, obre la sessió, dona la benvinguda als 
assistents i informa de la incorporació de dos membres nous al Consell: Pedro Delicado 
Usero, que substitueix Xavier Tort-Martorell i Llabres en representació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i Marta Sanz-Solé, que substitueix Joan de Solà-Morales i Rubió 
en representació de l’Institut d’Estudis Catalans. Agraeix en nom de tots la participació dels 
dos membres que deixen el Consell. 
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Xavier Cuadras, secretari del Consell, informa que s’ha convidat quatre persones a la sessió 
extraordinària del Consell: Ernest Pons Fanals, president de la Societat Catalana 
d’Estadística, perquè se l’ha proposat per formar part de la Comissió de Treball que es 
proposa en aquesta sessió; i tres coordinadors de les subcomissions de treball de la 
Comissió de l’Idescat creada especialment per preparar el nou PEC: Josep Jiménez 
Casanellas, responsable de l’Àrea de Comunicació i Difusió; Josep M. Martínez López, 
responsable de l’Àrea d’Estàndards i Qualitat, i Enric Ripoll Font, secretari de la Comissió. 
 

1. Proposta i aprovació, si escau, de la Comissió de Treball en el si del CCE per 
al seguiment del procés de redacció i elaboració del dictamen del Setè Pla 
estadístic de Catalunya (7PEC). 
 
La presidenta del Consell explica que el Consell ha de preparar un dictamen relatiu al setè 
PEC i la necessitat de crear una comissió de treball per fer-ne el seguiment, la redacció i 
l’elaboració. Proposa una comissió integrada per cinc membres: Carme Ruiz i Viñals, de la 
Universitat Abat Oliba CEU; Jaume Garcia Villar, de la Universitat Pompeu Fabra; Jordi 
Oliveres i Prats, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; Ernest Pons Fanals, de 
la Societat Catalana d’Estadística i presidida per la presidenta del Consell. 
 
Les reunions de la Comissió començarien el mes d’abril del 2021 per tal de tenir un 
dictamen a punt el mes de setembre del 2021 i poder-lo presentar a la reunió ordinària del 
CCE prevista per a l’octubre del mateix any i aprovar-lo, si escau. 
 
El Consell aprova la creació de la Comissió sense cap vot en contra amb els membres 
proposats. 
 
 

2. Informació sobre els treballs preparatoris del Setè Pla estadístic de 
Catalunya (7PEC) 
 
Xavier Cuadras, director de l’Idescat, informa dels treballs preparatoris del 7PEC a l’Idescat i 
informa que està previst que aquests finalitzin a finals del mes de maig del 2021. A partir 
d’aquell moment i fins al mes de setembre del mateix any, l’Idescat prepararà l’avantprojecte 
de llei del 7PEC. A partir d’aquí es convocaran les reunions següents: el dia 30 de setembre 
la Junta de govern de l’Idescat per ser informada del procés; el dia 7 d’octubre el Consell 
Català d’Estadística perquè presenti el seu dictamen; i el dia 14 d’octubre el Consell Rector 
del Sistema Estadístic de Catalunya per aprovar la proposta d’avantprojecte de llei. A partir 
d’aquest moment es posarà en marxa tot el procés legislatiu que ha de portar, en primer lloc, 
a la presentació i aprovació de l’avantprojecte per part del Govern de Catalunya el mes de 
març del 2022 i, tot seguit, a l’entrada del projecte al Parlament de Catalunya per a la seva 
aprovació. 
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El director de l’Idescat dona la paraula als tres coordinadors de les subcomissions presents 
a la sessió. 
 
Josep M. Martínez López, responsable de l’Àrea d’Estàndards i Qualitat, presenta l’informe 
que ha elaborat la Subcomissió núm.1 que coordina sobre Avaluació del grau de compliment 
del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.  

Josep Jiménez Casanellas, responsable de l’Àrea de Comunicació i Difusió, presenta l’informe 
que ha elaborat la Subcomissió núm. 4 que coordina sobre Anàlisi de l’ús i la satisfacció dels 
usuaris de la producció i difusió estadística (SEC). 
 
I Enric Ripoll Font presenta l’avanç dels treballs de la Subcomissió núm. 5 que coordina 
sobre el Disseny i execució d’una consulta a usuaris/experts/organismes especialitzats. 
 
La presidenta del Consell dona les gràcies per les presentacions i informa que la Comissió 
de seguiment del 7PEC del Consell podrà fer seguiment dels treballs que estan realitzant la 
resta de subcomissions creades per l’Idescat. 
 
 
3 Torn obert de paraules 
 
La presidenta del Consell obre el torn de paraules. 
 
Natàlia Mas Guix, vicepresidenta del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, vol 
fer constar que, en relació amb l’informe presentat sobre Avaluació del grau de compliment 
del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, el grau de compliment de l’any 2020 tan afectat 
per la pandèmia ha sigut molt similar a l’aconseguit l’any 2019 i felicita l’Idescat i tot el seu 
equip per mantenir aquests estàndards de qualitat en unes circumstàncies tan excepcionals. 
Josep M. Martínez López, coordinador de la Subcomissió, li ha agraït les paraules en nom de 
tots els agents del Sistema estadístic de Catalunya (SEC). 

Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opinió, sol·licita que s’inclogui el 
seu organisme a la llista de destinataris de l’enquesta estructurada. Enric Ripoll Font, 
coordinador de la Subcomissió que prepara l’enquesta, afirma que el CEO sí que està 
inclosa com a receptor de l’enquesta en tant que és membre del Consell Català d’Estadística 
i especifica que els organismes receptors poden distribuir l’enquesta a tantes persones de 
l’organització com considerin. Jordi Argelaguet i Argemí especifica que voldria que 
l’organisme se citi de forma independent a la llista de destinataris. 
 
Jordi Oliveres i Prats, representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, en 
relació amb l’informe presentat sobre el Disseny i execució d’una consulta a 
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usuaris/experts/organismes especialitzats, suggereix que se segreguin clarament i es 
presentin en una primera posició les enquestes de nova creació respecte de la resta 
d’actuacions estadístiques sobre les quals es podrà opinar, perquè les primeres són de molt 
interès. I també demana si està previst fer algun tipus de consulta a les entitats locals de 
Catalunya. Enric Ripoll Font, coordinador de la Subcomissió, en relació amb la primera 
qüestió respon que estan diferenciades les noves actuacions respecte de les ja existents, 
però pren nota del suggeriment per si es pot millorar l’enquesta. Quant a la segona 
pregunta, el director de l’Idescat respon que la participació de les entitats locals està 
garantida a través dels organismes que tenen representació al Consell Català d’Estadística i 
de les persones que aquestes organitzacions considerin. Enric Ripoll Font afegeix que les 
entitats locals també estan representades al Consell Rector del SEC i que l’enquesta també 
s’adreçarà a usuaris intensius dels serveis de l’Idescat, entre els quals s’hi compten 
diputacions i altres organismes locals. 
 
Jaume Garcia Villar, representant de la Universitat Pompeu Fabra, agraeix les presentacions 
i emfatitza que l’elaboració d’un nou PEC no és un mer tràmit burocràtic, sinó que sempre és 
una excel·lent oportunitat per reflexionar sobre el que s’ha fet i de poder presentar propostes 
als responsables polítics, que sovint costen de defensar. Creu que l’enquesta estructurada 
que s’ha presentat també va en la línia d’aprofitar aquesta oportunitat quadriennal i felicita 
l’Idescat per la iniciativa. 
 
Sense més intervencions, la presidenta del Consell dona per acabada la reunió del Consell a 
les 18.30 hores, i agraeix l’assistència a tothom. 

 
Acords 
 
1- S’aprova la creació de la Comissió de Treball en el si del CCE per al seguiment del 
procés de redacció i elaboració del dictamen del Setè Pla estadístic de Catalunya (7PEC). 
 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
Vist i plau  
 
 
 
 
Guadalupe Gómez Melis    Xavier Cuadras Morató  
Presidenta del      Director de l’Idescat  
Consell Català d’Estadística     Secretari del Consell Català d’Estadística 


