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Projectes  a desenvolupar pel 2014  
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Eulàlia Dalmau, direcció executiva 

 
L’objectiu d’aquest document es presentar els projectes previstos per al 2014. Alguns dels projectes 
estan en fase de previsió i negociació i d’altres ja estan en fase d’execució.   
 
Els projectes s’emmarquen dins dels objectius d’Ivàlua 2014 lligats al creixement de les activitats de 
realització d’avaluacions de polítiques públiques i a la consolidació de les activitats de formació i de 
les activitats de difusió.  
 
 

1. PROJECTES EN MARXA 
 
 
Obra Social la Caixa 

 
Lligat al conveni OSLC-Generalitat de Catalunya, aportació 2013. 
 

 Projectes de difusió: Publicacions i recursos 2.0 
Reformulació del paper i els continguts de la “Revista electrònica d’avaluació per al bon govern”, 
de la col·lecció “Guies Ivàlua” i dels Dossiers “què funciona”  dins del projecte de comunicació 
externa d’Ivàlua. 

 

 Projectes de difusió: Jornades i tallers 
 

1. Polítiques municipals  
Jornada “L’avaluació de polítiques en l’àmbit local: una assignatura pendent per a la 
innovació social” 
Jornada oberta a tècnics i gestors de les administracions locals sobre avaluació en l’àmbit 
local  amb l’objectiu de sensibilització i difusió sobre la importància d’aquest àmbit.  
Previst: juliol 
Jornada d’un matí  
 
Taller d’avaluació de polítiques locals. Workshop restringit a professionals de l’administració 
pública local. L’objectiu d’aquest workshop és més formatiu, de detecció i de diagnòstic 
d’oportunitats de programes o polítiques susceptibles de ser avaluades amb metodologia 
d’avaluació experimental. Interessa detectar programes d’innovació municipal en fase molt 
primària per (1) dissenyar-los introduint evidència científica i (2) introduir aquells 
components mínims per tal que se’n pugui avaluar l’impacte 

 
Previst: octubre 
Taller pràctic de 3 hores 

 
2. Polítiques d’ocupació  

Jornada internacional: Ajuden les polítiques actives d’ocupació a combatre l’atur? 
 
 
 



  

 2 

 Projectes de formació. Programa de formació anual Ivàlua 
 

1. Formació introductòria: Cicle d’Introducció a l’Avaluació (Maig) 
 

2. Itineraris formatius en mètodes i tècniques: 
- Mètodes quantitatius per a l'avaluació de polítiques públiques (Maig-Juny) 
- Mètodes qualitatius aplicats a l'avaluació de polítiques públiques (Octubre-Novembre) 
 

1. Introducció a l'avaluació econòmica  (Novembre) 
 

 Projectes per l’Obra Social La Caixa Palau Macaya: projecte Diàlegs 
- Línia de diàlegs 1. Noves formes de filantropia i transformació social 
- Línia de diàlegs 2. Política i coneixement.  

 
 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 
Disseny i execució de l’avaluació ex-ante de l’impost sobre habitatges buits en mans de les entitats 
financeres.  
 
 
Barcelona Activa 

 
a) Pla plurianual 2013-2104. L’activitat a realitzar el 2014 es divideix en dos àmbits: 1) l’àmbit 

d’empresa i emprenedoria i 2) l’àmbit d’ocupació. 
 
Àmbit d’empresa i emprenedoria: 
 
Les activitats a desenvolupar són: 
 
1. Disseny d’un aplicatiu (FIRM-DATA) que permeti monitoritzar els resultats (outcomes) dels 

programes i serveis de suport a l’emprenedoria i d’ajut a les empreses. 
 

2. Dissenyar una avaluació d’impacte de tipus experimental d’algun dels programes de suport a 
les empreses de Barcelona Activa, com ara “Axelera” o “Learning to Grow”, amb el propòsit 
de poder-la dur a terme durant el 2015.  
 

3. Realitzar una avaluació completa, tant d’implementació com d’impacte, del model d’atenció 
a emprenedors de Barcelona Activa.   

 

EMPRESA I EMPRENEDORIA 

Aplicatiu FIRM-DATA 

Programa Axelera: Disseny Avaluació d'Impacte experimental  

Model d'atenció a emprenedors: Avaluació Implementació 

Model d'atenció a emprenedors: Avaluació d'Impacte retrospectiva 
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Àmbit d’ocupació: 
 
Les activitats a desenvolupar són: 
 
1. Millores a l’aplicatiu (INSER-DATA)  
2. Realitzar una avaluació d’impacte retrospectiva del Servei  d’orientació i recerca de feina. 
3. Realitzar una avaluació del disseny i una altra de la implementació dels programes PISL i 

Proper.  
4. Realitzar una avaluació del disseny del programa d’ajuts a la contractació estable.  

 

OCUPACIÓ 

Aplicatiu INSER-DATA 

Orientació i recerca de feina: Avaluació d'impacte retrospectiva 

Programa PISL i Proper. Avaluació del disseny 

Programa PISL i Proper. Avaluació de la implementació 

Ajuts a la contractació estable: Avaluació del disseny 

 
 
b) Projecte d’R+D+I. Programa Europeu UE PROGRESS – Partners amb BActiva  
Projecte Mobilitza’t, de formació de NINI en el sector de la telefonia mòbil, amb avaluació 
experimental 
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2. PROJECTES EN NEGOCIACIÓ 
 

Departament d’Economia i Coneixement 

 

 Projectes de difusió:  
Àmbits d’interès: Educació i benestar Social  
 
1. Elaboració guies pràctiques metodològiques en avaluació econòmica:  

- Guia d’avaluació econòmica: serveis socials 
- Guia d’avaluació econòmica: educació  

 
2. Elaboració d’estudis de cas que permetin estandarditzar conceptes lligats a l’avaluació 

econòmica 
- Estudi de cas: serveis socials 
- Estudi de cas: educació 

 
3. Disseny d’un banc de recursos-repositori útils per a l’avaluació econòmica amb exemples de 

casos concrets d’avaluacions  
- Repositori de recursos: serveis socials 
- Repositori de recursos: educació  

 

 Projectes de formació:  
Àmbits d’interès: Avaluació econòmica general i específica als àmbits de l’educació i benestar 
social. 
- Formació general en avaluació econòmica  
- Formació específica en avaluació econòmica aplicada a l’àmbit de serveis socials  
- Formació específica en avaluació econòmica aplicada a l’àmbit d’educació 

 

 Projectes d’assessorament  
- Assessorament tant pel Departament d’Economia i Coneixement com per aquells 

departaments que ho demanin en relació a l’avaluació econòmica 
 

 Projectes d’avaluació 
- Juntament amb ICF: Avaluació ex-ante Instruments de finançament de les PIME a través de 

l’ICF. Avaluació dels programes com a pas previ per al finançament europeu. 
- Juntament amb l’ICASS i Benestar Social. Avaluació ex-ante de la llei d’autonomia personal 

de Catalunya (LAPCAT.  
 

DIBA  

 

 Projectes de Formació a mida: 
L’objectiu és que els participants s’introdueixin a la lògica, la metodologia, els requeriments i els 
usos de l'avaluació de programes i polítiques públiques, amb una èmfasi especial en l`àmbit de 
les seves àrees i que es familiaritzin amb els conceptes, mètodes i aplicacions de l’avaluació de 
programes i polítiques públiques 
 
1. Formació sobre planificació, seguiment i avaluació de polítiques públiques 36 hores, adreçat 

a tècnics de les diferents àrees. Aprox. 15 persones  
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2. Formació d’introducció a l’avaluació de les polítiques públiques. 3h adreçat als coordinadors 
de les diferents àrees. Aprox. 15 persones.   

 

 Projectes d’avaluació 
Avaluació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015: impacte sobre l’ocupació  

 
Departament d’Empresa i Ocupació  

 

 Àmbit de l’Ocupació- SOC  
- Avaluació ex-ante  de les polítiques actives d’ocupació per a joves  
- Avaluació del disseny i d’implementació de les experiències de concertació territorial del 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): ‘Treball a les 7 comarques’  i Consorci per a l’ocupació 
i la promoció econòmica del Vallès Occidental (COPEVO)  

- Pilot per al desenvolupament d’un instrument estandarditzat de seguiment i monitorització 
dels programes del SOC 

-  

 Àmbit Empresa   
- Avaluació del programa EMPRÈN 

 

 Gabinet tècnic DEMO.  
- Construcció d’indicadors per al seguiment de la inserció laboral a partir de registres 

administratius 
 
Ajuntament Barcelona: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

Estudi de l’impacte d’atorgar una Renda Garantida de ciutadania fins que sigui aprovada pel 
Parlament. 

 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAs) 

Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) 
 
Direcció General de Joventut 

Proposta d’Avaluació d’impacte del programa ATÍPICS, d’estímul de l’emprenedoria responsable 
entre els joves catalans.  
 
DG d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa i l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 
Coneixement 

Proposta de realització d’una avaluació d’impacte amb disseny experimental pel programa 
Mobilitzem la informàtica (assignatura optativa que s’ofereix a 4t d’ESO en substitució de la matèria 
“convencional” d’informàtica). Programa mSchools del MWC (Fundació GSMA). 
 
DG de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 

Model de qualitat “e2cat”, propostes d’avaluació. 
 
Altres:  

Conca: Avaluació estratègica dels equipaments culturals 
Ajuntament Barcelona: Pla d’Igualtat 


