Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 20 de Juny de 2013
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 16:00h
ASSISTENTS
-

Guadalupe Gómez Melis, presidenta
Francesc Xavier López Andrés, vicepresident
Susana Pérez Álvarez, secretaria
Ernest Pons Fanals, vocal

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
- Daniel Baena Mirabete, vocal
- Rosa Lamarca Casado, vocal
- Pere Puig Casado, tresorer
- Josep Maria Vegara Carrió, ex-president
- Vladimir Zaiats Protchenko, vocal
ORDRE DEL DÍA
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Dia de l'estadística 2013
 Revisió programa enviat presidenta
 Invitació de personalitats: Andreu Mas-Colell, Josep Maria Ureta, ...
 Espai: IEC
 Assemblea General membres SCE
 Eleccions junta SCE: renovació 2 vocals (Daniel Baena i Vladimir Zaiats)
3. Qüestionari als socis
4. Activitats Any Internacional
 Alguna novetat??
 MouTV (Dani); Activitat amb Almirall(Rosa); Exposició pòsters Aplicació de
l'Estadística (Ernest); Setmana de la Ciència
5. Bloc SCE-Idescat
 Tema mes de Juliol, Agost i Setembre??
6. Admissió de nous socis
 Daniel Alcaide Villar (-)
 Natalia Pallarès Fontanet (Estudiant de Màster)
 Sergi Martínez Maldonado (Estudiant FME)
 Celia Garcia Pareja (Estudiant de Màster)
7. Informacions de la Presidenta
 10a Jornada d'Ensenyament
 Relacions amb la SCM
 Setmana de la Ciència a Vic
 Mails enviats al MEIO i al grau per la bossa d'ajuts

8. Informacions de la Secretaria
 Concurs anàlisi estadística
 Bossa d'ajuts: Sol·licituds presentades i acordar resol·lució
 Cobrament quotes 2013
9. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S'aprova l'acta de la reunió de la Junta del passat 30 de Maig, i s'aprova també l'acta de la
reunió celebrada el passat 18 d'Abril, pendent de ser aprovada..

2. Dia de l'estadística 2013
S'acorda crear la posició de President d'honor del dia de l'estadística per aquesta ocasió i
que sigui ocupada pel Sr. Andreu Mas-Colell, que ha sigut convidat per la presidenta.
Donat que la celebració es farà a l'IEC, es demanarà al seu president aleshores, el Sr. Joan
Domènec Ros,que dirigeixi unes paraules als assistents.
Cal enviar un e-mail als socis de la SCE explicant que enguany el dia de l'estadística serà
organitzat per la SCE degut a que és l'any internacional de l'estadística, que agraïm als
companys de la UdG que ens cedeixin l'organització i explicarem el motiu de canvi de data
al 4 d'Octubre per la disponibilitat de l'espai a l'IEC.
Es revisa punt per punt el programa provisional enviat per Guadalupe Gómez a la Junta via
e-mail.
 Històric de celebracions del dia de l'estadística: faltaria recopilar alguna foto més.
Es pot demanar col·laboració als socis explicant la idea i barrejant esdeveniments
genèrics (pas a l'euro, primera ovella clonada, etc.) amb celebracions.
 Ponència central: s'acorda demanar-li a en David Rosell, tot i que ara està
treballant a l'estranger i potser caldria pagar-li el transport.
 Per la taula rodona posterior caldrà un moderador que pugui preparar prèviament
el terreny junt amb els components. Es proposa que sigui un membre de la Junta i
que sigui en Pere Puig, si hi està d'acord.
 Joc "trivialment estadístic": cal també demanar voluntaris entre els socis per
organitzar-ho. Caldria, entre altres, fer varies preguntes i algun moderador que
estigués també implicat en l'organització.
 Àpat: l'Ernest Pons s'ofereix a mirar opcions amb una escola.
 Assemblea general de socis de la SCE: cal preparar l'ordre del dia i iniciar el
calendari d'eleccions.

3. Qüestionari als socis
La intenció és implementar-lo via Google amb opcions preestablertes.
A qui s'adreça i quin és l'objectiu? Ara s'adreça només als socis amb l'objectiu de conèixerlos i saber que busquen/esperen de la SCE. Més endavant, al 2014, es pot definir el perfil
"professional" estadístic i fer-lo arribar a mé gent, no només socis.
Estaria bé poder tenir les dades per al dia de l'estadística. Així, es podria tenir temps per
omplir-lo fins el 15 de setembre.
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4. Activitats Any Internacional
 Activitat UOC: Ernest Pons comenta que des de la UOC li han comentat que volen
celebrar l'any internacional de l'estadística amb alguna activitat o acte que relacioni
l'estadística i les noves tecnologies com el big data, l'e-learning, etc. S'acorda tirar-ho
endavant i donar-hi suport des de la SCE. Les dates ara per ara estan obertes.
 Pòsters d'estadística: La idea es tenir 10-15 aplicacions o usos de l'estadística per a la
resolució de problemes concrets. De moment es disposa de 6 pòsters. L'Ernest Pons
enviarà a la junta més informació al respecte per tal que la Junta pugui proposar més
persones o àrees que no estiguin cobertes.
 Setmana de la ciència: Des de la UVic ens han demanat participar a la seva celebració de
la setmana de la ciència. S'explorarà què volen organitzar o a qui esta dirigit per tal de
proposar-hi algú.
 Opuscle: En Xavier López ha proposat una estructura, similar al de l'any internacional de
les Matemàtiques (veure Annex). La junta acorda tirar-ho endavant. Cal buscar les
persones que hi participaran.
 La resta d'activitats no es valoren donat que a la reunió no hi han pogut assistir les
persones encarregades (MouTV (Daniel Baena) i activitat amb Almirall(Rosa Lamarca))

5. Bloc SCE-Idescat
 El tema del mes de Juliol serà el Turisme
 El mes d'agost es parlarà d'estadística, toponímia i llengua; així el bloc es mantindrà en
funcionament.

6. Admissió de nous socis
La junta aprova l'admissió dels 4 sol·licitants.

7. Informacions de la Presidenta
 10a Jornada d'Ensenyament: La presidenta participarà en aquesta jornada, organitzada
per les societats de professors de matemàtiques de parla catalana, des d'infantil fins a la
universitat. Enguany la jornada porta per títol "L'alfabetització estadística" i s'ha
demanat la participació de la presidenta a la taula rodona del matí.

8. Informacions de la Secretaria
 Relacions amb la SCM: el secretari de la SCM, l'Albert Ruiz Cirera proposa la creació d'un
conveni de reciprocitat per a afavorir que els socis d'una de les dues societats tingui un
preu reduït a l'altra. El conveni habitual seria que la SCM ofereixi una quota reduïda del
50% als socis de la SCE. La Junta acorda tirar endavant l'elaboració del conveni i
demanar a l'Albert Ruiz que ens faci la proposta per sotmetre'l a la junta.
 Bossa d'ajuts: S'han presentat un total de 3 sol·licituds d'ajuts per 3 membres de la SCE.
La Junta acorda concedir una bossa de 100euros o bé el preu d'1 curs si aquest és
inferior a 100euros:
 Marta Rams Paradell per al curs "Visualització de la informació: treballar amb dades
i mostrar-les de manera gràfica" organitzat per Cibernàrium, amb una durada de
16h i un cost de 50euros.
 Moisés Gomez Mateu per al curs "Web 2.0 Interfaces for R" dins de la Summer
School de la UPC i amb un preu inferior als 100euros.
 Celia García Pareja per al curs "Design and Analysis for Clinical Trials: taking account
of patient and clinician preferences" o bé per al curs "Introducció a l’Estadística
Genètica", tots dos dins de la Summer School de la UPC, amb una durada de 10h i
amb un preu inferior als 100euros.
 Cobrament quotes 2013: La junta no està d'acord amb la proposta de condonar les
quotes del 2013 degut al balanç actual positiu de la SCE. En tot cas, en un futur es pot
valorar reduir el preu de la quota.
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9. Precs i preguntes
 Pagament de l'IVA: La presidenta manifesta el dubte respecte si cal fer la declaració de
l'IVA o no des de la SCE. L'Ernest Pons ho consulta amb un assessor fiscal i la resposta és:
Els nostres únics ingressos són les quotes dels socis o, potser en algun cas, alguna subvenció
o ajut. Per tant, podem interpretar que no portem a terme cap “activitat econòmica”. O sigui
que som un “consumidor final”. I, per tant, no hem de presentar declaració de IVA. Ni tenim
dret a la devolució de l’IVA que hem pagat. De fet, en el seu moment no ens van demanar
que ens donéssim d’alta en la declaració d’activitat econòmica.
Com no cobrem per vendes o prestacions de serveis, no cal presentar declaració a l’Impost
de Societats.

A les 19h es dona per finalitzada la reunió de la Junta.

ACCIONS I TASQUES:
ACCIONS
ASSIGNAT A...
E-mail als socis demanant voluntaris per col·laborar en la
Susana
preparació del dia de l'estadística
Consular disponibilitat David Rossell per al dia de
Lupe
l'estadística
Acceptació del càrrec de moderador de la taula rodona del
Pere
dia de l'estadística
Ernest
Pressupost càtering dia de l'estadística
Ernest
Creació del qüestionari per als socis via Google
Sumari dels pòster d'estadística disponibles per a
Ernest
l'exposició
Demanar a la UVic més informació sobre l'acte de la
Lupe
setmana de la ciència
Xavier
Opuscle per commemorar l'any internacional al parlament
Iniciar tràmits elaboració conveni de reciprocitat amb la
Susana
SCM
Susana
Comunicar la concessió de les bosses d'ajuts
Xavier
E-mail als socis sobre el bon funcionament del blog
E-mail als socis informant del cobrament de la quota 2013
Pere
per motius contables
Contactar l'IEC per la cessió d'espais i esbrinar si hi
Lupe
podríem allotjar la nostra web.
Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web amb el
sistema de disseny de wordpress a un servidor X i desprès
Xavier
migrar-la a un nou servidor?
Esbrinar com funcionen les activitats curriculars dels
profes de secundària associades a la SCM per col·laborarVladimir
hi o organitzar-ne conjuntament
Buscar informació de cursos d'estadística que puguin
associar-se a la bossa d'ajuts i passar-ho al Xavier per que
Daniel
ho posi a la web, i demanar als organitzadors dels cursos
que posin link a la SCE
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SITUACIÓ
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT

PENDENT

PENDENT

Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
resposta
Passar info dels dies de l'estadística passats a en Xavier
Fer web sobre dia de l'estadística i incloure info d'edicions
passades
Enviar nova missiva als de MouTV amb info del Parlament i
la celebració al setembre del dia de l'estadística
Preparar proposta de l'opuscle per a la propera junta
Actualitzar bases del concurs d'anàlisi. Notificar canvi als
participants ja inscrits. Enviar e-mail per fer difusió .
Actualitzar a la web les bases, el pòster, etc. del concurs
E-mail als socis per concurs cartells Setmana de la Ciència
E-mail als estudiants de grau i màster de la UAB, UPC, UB
informant de la bossa d'ajuts.
Linkar web SCE - SCMatematiques
Contactar el secretari de la SCM per rebre notícies
Enviar qüestionari perfil professió estadística a la junta per
valorar-lo conjuntament
Esbrinar el procediment per convidar el conseller Andreu
Mas-colell al dia de l'estadística
Reservar sala al Cosmo Caixa per al dia de l'estadística
Reservar sala a l'IEC per al dia de l'estadística
Indicar a l'Enric Ripoll que el membre de la SCE que
s'incorporarà a SORT serà en Xavier López i dir-li que
estem pendents del tresorer per fer el pagament de la
factura, que sí que ha estat aprovada per la junta

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Susana

PENDENT

Susana

PENDENT

Xavier

PENDENT

Dani

PENDENT

Xavier

EN PROCÈS

Susana

EN PROCÈS

Xavier
Susana

TANCAT
TANCAT

Pere i Lupe

TANCAT

Xavier
Susana

TANCAT
TANCAT

Susana

TANCAT

Xavier

TANCAT

Susana
Xavier

ANUL·LAT
TANCAT

Lupe

TANCAT

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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ANNEX: Proposta opuscle commemoració de l’Any Internacional de l’Estadística
Sessió celebrada al Palau del Parlament de Catalunya el dia 10 d’abril de 2013
Total: un opuscle d’unes 77.000 paraules, ve a ser el 60% d’una novel·la de butxaca, de les de quiosc (260 pàgines x
500 paraules/pp = 130.000 paraules).

Contingut
Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l’Any Internacional de l’Estadística
Presentació
MH Sra Núria de Gispert.
Dra Guadalupe Gómez Melis
L’Estadística a Catalunya avui
Dr X (3500 paraules, unes 3 o 4 pàgines, o 7 cares de paper)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
La professió d’estadístic
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
L’Estadística la Universitat
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Els usos de l’estadística
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Dr X (3500 paraules)
Cloenda
Dr Frederic Udina Abelló (3500 paraules)
H Sr (un segon representant del Parlament) (3500 paraules)
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