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1. Novetats sobre desenvolupament de l'avaluació
Tercera reunió de la Xarxa d'unitats d'anàlisi i avaluació de les
administracions catalanes
El 25 de novembre de 2009 es va celebrar la tercera reunió de la Xarxa d'unitats d'anàlisi i avaluació
de les administracions catalanes, que va iniciar les seves activitats el mes d'abril de 2009 arran d'una
primera convocatòria realitzada per Ivàlua.
La Xarxa reuneix actualment 33 organismes i unitats d'anàlisi i avaluació de diferents
administracions, entre les quals s'inclouen 14 Departaments del Govern de la Generalitat, 10
ajuntaments catalans, les quatre Diputacions provincials i organismes ja consolidats d'avaluació, com
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agència per a l'Avaluació de
Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) i el Programa creat recentment de reforma del sistema
d'avaluació de l'educació no universitària.
L'objectiu de la Xarxa és impulsar un espai de relació i d'intercanvi d'experiències d'avaluació ja
existents al sector públic català, la detecció de necessitats i oportunitats per al desenvolupament de
l'avaluació i la posta en marxa d'iniciatives i projectes conjunts, protagonitzats per les pròpies
administracions catalanes, que serveixin aquesta finalitat.
A partir de gener de 2010 la Xarxa comptarà amb un espai de treball col·laboratiu virtual, en el marc
del portal de recursos per a l'avaluació que impulsa Ivàlua, el qual permetrà ampliar la composició
actual de la Xarxa i establir relacions més fluïdes i un intercanvi d'informació permanent entre els
seus membres. Si esteu interessants en incorporar-vos a la Xarxa, podeu sol·licitar-ho mitjançant email a info@ivalua.cat.

Constitució d'un grup de treball per al desenvolupament de l'avaluació a les
comunitats autònomes
L'Agència Espanyola d'Avaluació i Qualitat (AEVAL) ha convidat Ivàlua a coordinar un grup de treball
per al desenvolupament de l'avaluació de polítiques públiques a les comunitats autònomes. La
invitació s'ha realitzat en el marc de la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios Públicos,
que impulsa AEVAL i en la que participen representants de totes les administracions autonòmiques.
Ivàlua es va afegir a la Red el passat mes de juny, a suggeriment de la Direcció General de
Modernització de l'Administració, que en forma part en representació de la Generalitat.
El grup de treball per al desenvolupament de l'avaluació ha mantingut ja una primera reunió,
convocada per Ivàlua a Logroño el passat 24 de novembre i coincidint amb la II Conferencia Estatal
de Calidad de los Servicios Públicos. Avaluació, qualitat i eficiència. Polítiques de qualitat i qualitat de
les polítiques. (Tobareu més informació sobre la Conferència a :
http://www.2conferenciacalidadserviciospublicos.es).

El grup de treball per al desenvolupament de l'avaluació està constituït per representants dels
governs de les Illes Balears, el País Basc, Navarra, València, Extremadura i Castella i Lleó, a més de
Catalunya. Hi participen també la pròpia Agencia Espanyola d'Avaluació i Qualitat i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.
A la reunió celebrada s'ha iniciat la identificació d'àmbits d'interès comú que puguin constituir línies de
treball a desenvolupar conjuntament al llarg de 2010.

Noves Guies pràctiques sobre l'avaluació de l'impacte i l'avaluació econòmica
Ivàlua ha editat dues noves guies en el marc de la seva Col·lecció de guies pràctiques sobre
avaluació de polítiques públiques. Es tracta de la Guia pràctica 5 - Avaluació d'impacte, i de la Guia
pràctica 6 - Avaluació econòmica.
La Guia pràctica 5 - Avaluació d'Impacte, constitueix una introducció als conceptes, mètodes i
tècniques a utilitzar per determinar els efectes finals de les intervencions públiques en les
problemàtiques socials que es troben al seu origen. La Guia explica com es pot esbrinar de forma
rigorosa si un determinat programa produeix determinats efectes i si aquests són directament
atribuïbles a la intervenció pública o bé s'expliquen per altres factors del context o altres intervencions
simultànies. També descriu les condicions que s'han de donar per poder portar a terme aquest tipus
d'avaluacions. Aquestes condicions inclouen una definició clara dels objectius del programa, un
termini de temps suficient perquè els impactes es puguin haver produït i una disponibilitat i accés a
dades recollides de forma sistemàtica i amb qualitat suficient sobre la intervenció a avaluar.
La Guia pràctica 6 - Avaluació econòmica, explica com portar a terme de forma sistemàtica la
identificació, mesura i comparació de costos i resultats de polítiques i intervencions públiques.
L'objecte de l'avaluació econòmica és informar decisions sobre quin és el millor ús dels recursos
limitats disponibles, i la seva finalitat última és la maximització dels beneficis socials de la intervenció
pública, ja que la informació que proporciona va destinada a que els decisors financin aquells serveis
que generen millors resultats.
Ambdues guies estan disponibles en versió electrònica, junt amb les quatre primeres, i es poden
sol·licitar mitjançant e-mail a info@ivalua.cat.

Nou impuls a l'avaluació de polítiques públiques al Govern Federal dels
Estats Units
L'Oficina de Gestió i Pressupost (OMB, Office of Management and Budget), adscrita a l'Oficina del
President dels Estats Units d'Amèrica, ha elaborat un Memorandum per impulsar l'ús de l'avaluació
als departaments i agències executives del Govern Federal.
El document, titulat Increased Emphasis on Program Evaluation ha estat enviat per Peter R. Orszag,
director de l'OMB, als directors dels Departaments i Agències Executives del Govern Federal el
passat 7 d'octubre. El document fa un breu balanç de la situació de l'avaluació al Govern i planteja
diverses actuacions i estratègies per al seu impuls, que cerquen en tot moment la implicació d'aquells
que l'han de portar a terme en última instància: els propis departaments i agències executives.
Un dels aspectes que es vol potenciar és la recollida i difusió pública on-line d'informació sobre
avaluacions realitzades i en curs, especialment aquelles enfocades a donar comptes de l'impacte de
les polítiques avaluades. Un altre, la creació de grups de treball que reuneixin funcionaris de
departaments i agències executives amb l'objectiu de promoure l'avaluació als àmbits respectius.
També, la incentivació de la realització voluntària, per part de departaments i agències executives,
d'avaluacions de polítiques educatives, socials i d'àmbit econòmic, fent èmfasi en l'anàlisi dels
impactes finals directament atribuïbles a la intervenció pública.

2. Noves adquisicions del Centre de documentació
Avaluació - Comunicació
Módulo 13: Comunicación de resultados: informes y usos de la
evaluación / Díez López, Mª Ángeles . -- Madrid: Agencia de
Evaluación y Calidad, 2009
Avaluació - Comunicació ; Comunicació en les ciències socials

Ciències socials--Investigació
Cumulative social inquiry: transforming novelty into innovation
/ Smith, Robert Benjamin . -- New York: Guilford, 2008
Ciències socials--Investigació ; Investigació quantitativa ; Investigació
qualitativa

Cultura organitzativa
On target? Government by measurement . -- London: House of
Commons, 2003
Cultura organitzativa ; Administració pública

Econometria
Microeconometrics : methods and applications
/ Cameron,
A. ; Trivedi, P. . -- New York: Cambridge University Press, 2005
Econometria

Economia
The Global competitiveness report: 2009–2010 / Schwab, Klaus . -Geneva: World Economic Forum, 2009
Economia

Eficàcia organitzativa - Mesurament
Managing performance in the public sector
London: Routledge, 2001

/ De Bruijin, H. . --

Eficàcia organitzativa - Mesurament

Enquestes - Metodologia
Survey research methods / Fowler, F. L. . -- Newbury Park: Sage,
2009
Enquestes - Metodologia

Estat del benestar
Ciudadanos ambivalentes: actitudes ante la igualdad y el estado
de bienestar en españa / Noya, Javier . -- Madrid: CIS, 2004
Estat del benestar ; Ciències socials--Investigació

Estat del benestar - Avaluació
What works?: evidence based policy and practice in public
services / Davies, H. ; Nutley, S. ; Smith, Peter C. . -- Bristol: The
Policy Press, 2009
Estat del benestar - Avaluació

Gestió pública
Policy analysis: concepts and practice / Weimer, David ; Vining,
Aidan R. . -- Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2005
Gestió pública

Public administration and public management: the principal agent perspective / Lane, J. E. . -- New York: Routledge, 2005
Gestió pública

The Tools of government : a guide to the new governance /
Salomon, Lester . -- New York: Oxford University Press, 2002
Gestió pública

Gestió pública - Regne Unit
Public sector management / Flynn, N. . -- London: Prentice Hall, 2007
Gestió pública - Regne Unit

Institucionalització de l'avaluació
Using evidence : how research can inform public services /
Davies, H. ; Nutley, S. ; Walter, I. . -- Bristol: The Policy Press, 2008
Institucionalització de l'avaluació

Investigació qualitativa - Diccionaris
The Sage dictionary of qualitative inquiry / Schwandt, T. A. . -Thousand Oaks: Sage, 2007
Investigació qualitativa - Diccionaris

Investigació qualitativa - Metodologia
Research methods in public administration and nonprofit
management: quantitative and qualitative approaches / McNabb,
David E. . -- New York: M. E. Sharpe, 2002
Investigació qualitativa - Metodologia ; Investigació quantitativa Metodologia

Investigació quantitativa - Metodologia
Experimental and quasi-experimental designs for generalized
causal inference / Shadish, William R. ; Cook, Thomas D. ;
Campbell, D. T. . -- Boston: Houghton - Mifflin, 2002
Investigació quantitativa - Metodologia

Global sensitivity analysis: the primer / Saltelli, A. ; [et.al.] . -Chichester: John Wiley & Sons, 2008
Investigació quantitativa - Metodologia

Microeconomia
The Microeconomics of public policy analysis / Friedman, Lee S. .
-- Princeton: Princeton University Press, 2002
Microeconomia ; Política pública - Anàlisi

Participació política
Democracy at risk: how political choices undermine citizen
participation, and what we can do about it / Macedo, Stephen . -Washington: Brookings Institution Press, 2005
Participació política

Política pública - Anàlisi
Innovations in government : research, recognition and replication
/ Borins, Sandford F., ed. . -- Washington: Brookings Institution
Press, 2008
Política pública - Anàlisi

Public policy analysis: an introduction / Dunn, W. N. . -- Upper
Saddle River, NJ: Pearson : Prentice-Hall, 2008
Política pública - Anàlisi

Política pública - Disseny
Policy paradox: the art of political decision making / Stone,
Deborah . -- New York: W. W. Norton & Company, 2002
Política pública - Disseny ; Ciències polítiques - Aspectes econòmics

Política pública - Opinió pública
Political desagreement: the survival of diverse opinions within
communication networks / Huckfeldt, R. Robert ; Johson, Paul E. . -Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Política pública - Opinió pública

Qualitat total en l'administració pública - Premis
Premios a la calidad e innovación en la gestión pública 2007 /
Ruiz López, Joaquím, ed. ; Aragón Marín, Leonardo, ed. ; Vargas
Hernández, Rosa, ed. . -- Madrid: Ministerio de la Presidencia :
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios, 2009
Qualitat total en l'administració pública - Premis

Salut - Avaluació
Health program planning and evaluation: a practical, systematic
approach for community health / Issel, L. Michele . -- Sudbury:
Jones and Bartlett Publishers, 2004
Salut - Avaluació

