PROPOSTA DE PLA DE TREBALL PER A L’EXERCICI DE 2012

1. Marc estratègic 2012 – 2014

Missió d’Ivàlua
Promoure l’avaluació de polítiques púbiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern.

Objectiu general d’Ivàlua
Aconseguir que





l’avaluació de polítiques públiques i de programes socials s’incorpori a l’actuació habitual de les
administracions públiques i d’entitats del tercer sector;
que aquesta avaluació es realitzi de forma sistemàtica i rigorosa;
que els seus resultats s’utilitzin de forma efectiva i verificable per part dels càrrecs electes,
directius i gestors dels programes;
que contribueixi al debat públic sobre les solucions més efectives i eficients per als problemes
socials.

Criteris d’actuació







Independència i objectivitat.
Rigor i innovació tècniques.
Focus en sectors i programes d’especial rellevància.
Implicació activa de les administracions i tercer sector.
Treball en xarxa amb organismes d’avaluació i amb avaluadors qualificats.
Transparència de les actuacions realitzades que es duen a terme.
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Línies de treball i síntesi de continguts

1. ACTIVITAT D’AVALUACIÓ


Realització directa per part d’Ivàlua d’avaluacions en matèries que responen a prioritats de les
administracions o amb possible efecte exemplar.



Assessorament a organismes del sector públic i tercer sector per a la realització interna
d’avaluacions o el seu encàrrec extern.



Actuacions preparatòries d’avaluació en àmbits sectorials prioritaris: confecció d’agendes
d’avaluació, millora de condicions d’avaluabilitat, sistemes d’informació etc.

2. FORMACIÓ I RECURSOS


Accions de formació d’avaluadors en mètodes quantitatius i qualitatius d’avaluació, avaluació
d’impacte i avaluació econòmica.



Elaboració i difusió de recursos sobre mètodes i tècniques d’avaluació que s’ofereixen a les
entitats del sector públic i tercer sector per facilitar la seva tasca avaluadora.

3. PROMOCIÓ


Accions d’informació, formació introductòria i sensibilització de directius, tècnics, agents socials i
ciutadania, per fomentar una disposició favorable a l’avaluació com a pràctica habitual de bon
govern.



Actuacions de difusió dels resultats de les avaluacions, especialment entre decisors del sector
públic, persones expertes i sectors implicats, per fomentar‐ne el debat i la utilització en la presa
de decisions.

4. AVALUACIÓ DE L’AVALUACIÓ


Seguiment de l’aplicació dels resultats de les avaluacions realitzades i del seus efectes.



Seguiment de l’evolució general de l’avaluació en les administracions catalanes.
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2. Proposta d’activitats per 2012, agrupades per línies de treball i instruments
1.- ACTIVITAT D’AVALUACIÓ
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
ACTIVITATS

RESULTATS PREVISTOS

CALENDARI

Elaboració de dictàmens sobre avaluació econòmica de polítiques públiques en l’àmbit de la Generalitat, a
demanda del Departament d’Economia i Coneixement.

Dictàmens elaborats

Abril – desembre

Informes d’avaluació de polítiques públiques en l’àmbit de la Generalitat, a demanda del Departament
d’Economia i Coneixement.

2 Informes elaborats

Abril – desembre

Assessorament realitzat /
consultes ateses

Abril – desembre

Avaluació retrospectiva d’impacte del programa Noves Cases per a Nous Oficis, del Servei d’Ocupació de
Catalunya.

1 Informe elaborat

Abril – desembre

Avaluació retrospectiva d’impacte del programa Suma’t, del Servei d’Ocupació de Catalunya.

1 informe elaborat

Abril – desembre

Desenvolupament d’un model d’avaluació de les Polítiques Actives d’Ocupació per al Servei d’Ocupació de
Catalunya i d’una agenda d’avaluacions per al període 2012 – 2014.

1 informe elaborat

Abril – novembre

(pendent)

Abril - desembre

Avaluació de la implementació del programa Gent 3.0, de la Fundació “la Caixa” (2ª fase)

1 informe elaborat

Abril - desembre

Avaluació del programa Un cuidador, tres vides, de la Fundació “la Caixa” (1ª fase)

1 informe elaborat

Abril - desembre

2ª fase implementada /
informes seguiment

Gener - desembre

Assessorament a departaments de la Generalitat en projectes d’avaluació econòmica i resposta a consultes

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Actuacions d’avaluació en l’àmbit de la Diputació de Barcelona (pendents de priorització i concreció)

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ EN ALTRES ÀMBITS

Desenvolupament del Registre de Participants i Activitats en el programa Gent 3.0 (2ª fase)

3

2.- FORMACIÓ I RECURSOS
FORMACIÓ EN MÈTODES I TÈCNIQUES
ACTIVITATS

RESULTATS PREVISTOS

CALENDARI

Curs d’introducció als mètodes quantitatius per a l’avaluació de polítiques públiques

18 alumnes formats

Juny -juliol

Curs de Formació sobre mètodes quantitatius aplicats a l’avaluació d’impacte de polítiques públiques

18 alumnes formats

Octubre

Curs de Formació sobre mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de polítiques públiques

18 alumnes formats

Novembre

Curs de Formació sobre avaluació econòmica

18 alumnes formats

Setembre

Dossier publicat

Novembre

1.000 documents donats
d’alta (acumulat)

Gener – desembre

50 alumnes formats

Març - juny

3 col·laboracions

Gener - desembre

65.000 usuaris

Gener - desembre

Revista electrònica “Avaluació per al Bon Govern”

3 números publicats

Gener - desembre

Continuació butlletí mensual i agenda de novetats

11 números publicats

Gener – desembre

Manteniment d’un compte a Twitter

500 seguidors
200 recursos difosos

Gener – desembre

PUBLICACIONS
Dossier tècnic sobre avaluació econòmica ex-ante
Manteniment del Centre de Documentació

3.- PROMOCIÓ
FORMACIÓ INTRODUCTÒRIA
Cicle de Formació introductòria en Avaluació de Polítiques Públiques 2012
Col·laboració en assignatures i mòduls sobre avaluació en formació contínua externa

PUBLICACIONS PRÒPIES, PORTAL, WEB 2.0.
Manteniment Portal
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4.- AVALUACIÓ DE L’AVALUACIÓ
SEGUIMENT DE LA UTILITAT DE LES AVALUACIONS
Seguiment de la utilitat de les actuacions d’avaluació realitzades l’any 2011 (PIRMI, Ajuts a les famílies,
Teleassistència, Programes de Qualificació Professional Inicial, agendes d’avaluacions SCAAD i I+D+I).

Seguiment realitzat

Gener – desem.

SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES I PRÀCTIQUES D’IMPULS DE L’AVALUACIÓ EN L’ENTORN OCDE
Participació i seguiment de l’activitat d’organismes i associacions internacionals en aquest àmbit

Seguiment continuat

Gener - desembre

Proposta d’un sistema de seguiment del progrés de l’avaluació en les administracions catalanes, d’acord amb
referents internacionals

Proposta de model

Gener - desembre

Avaluació de la transferència al lloc de treball de la formació realitzada l’any 2011

Avaluació realitzada

1er semestre

SEGUIMENT DEL PROGRÉS DE L’AVALUACIÓ A CATALUNYA
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