Reunió del Consell Rector de 20 d’abril de 2016
Punt 4. PROPOSTA DE PLA DE TREBALL 2016
Tot seguit es presenta una proposta de Pla de Treball 2016 basat en les línies de treball
presentades al Consell Rector el passat 16 de desembre de 2015 i en reunions posteriors
mantingudes amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i també amb altres
institucions.
El Pla de treball fa èmfasi en la realització d’avaluacions, en la posada en marxa d’accions
formatives i activitats de promoció i de difusió de l’avaluació.
El Pla de Treball d’Ivàlua 2016 es va concretant i redefineix a mesura que avança l’exercici;
en relació al passat Consell Rector, aquesta major concreció es materialitza amb la
desaparició de les línies d’activitat en estudi pel que fa a les avaluacions i en una major
explicació de les mateixes i dels seus objectius. En tot cas, el Pla de Treball es supedita a
l’aprovació dels pressupostos del Consorci d’Ivàlua i per tant a l’aprovació dels Pressupostos
de la Generalitat de Catalunya.

Avaluacions
Es proposa la realització d’avaluacions d’implementació i d’impacte en base a la seva
rellevància, dotació pressupostària, per raons de context o bé conveniència estratègica;
tanmateix es proposa abordar alguna avaluació econòmica que doni continuïtat a les accions
formatives i de sensibilització efectuades en aquest àmbit.
A més, es planteja seguir avançant en la realització d’avaluacions amb elevats costos
d’entrada (disseny de l’avaluació, gestió de les bases de dades, tractament de la
informació...) iniciades en anys anteriors amb l’objectiu de ser recuperats si aquesta
continuïtat s’acaba materialitzant.
La programació de les avaluacions del 2016 té un caràcter marcadament social que es
concreta en nous àmbits sectorials d’avaluació com són vinculats a l’administració de la
justícia, activitats de prospectiva i d’identificació d’avaluacions en polítiques de família i
serveis socials en un sentit ampli i l’aprofundiment de les avaluacions en matèria de pobresa
energètica i en polítiques d’habitatge.

Generalitat de Catalunya
Avaluacions vigents
Avaluació “Què funciona en matèria de polítiques
familiars?” (VEH i DTASF)

Objectiu
Identificar què funciona en
matèria de polítiques familiars per
identificar possibles avaluacions a
desenvolupar en aquest àmbit

Avaluació d’indicadors de pobresa en el marc del Pla de
Lluita contra la pobresa (Pobresa energètica, inserció laboral
de col·lectius vulnerables,...) (DTASF i IDESCAT)

Avaluació del disseny "Activa't per la salut mental" (DS i
Federació Salut Mental Catalunya)

Avaluacions en estudi
Avaluació Fons d’Ajuts per als Subministraments Bàsics (VEH
i DEC- Agència Catalana de Consum)
Avaluació d’impacte/econòmica en l’àmbit de la Justícia (DJ)

Estudiar la utilitat dels indicadors i
altres variables per a construir una
eina que permeti una millor
assignació dels recursos socials a
nivell territorial
Avaluar el projecte per identificar
si la iniciativa és susceptible
d’estar inclosa en la cartera de
Serveis de Salut Mental i
Addiccions que forma part ara del
Pla Integral de Salut Mental
impulsat pel Govern amb el sector
de la salut mental
Avaluar la implementació d’aquest
fons per a combatre la pobresa
energètica
Identificar projectes en diferents
àmbits (inserció, mediació i
sistemes d’informació)
susceptibles de ser avaluats amb
una perspectiva de 3 anys

Diputació de Barcelona
Avaluacions vigents
Avaluació de l’impacte dels tallers de capacitació
digital per a persones grans de la Xarxa de
Biblioteques Municipals (2015)

Avaluacions en estudi per a realitzar el 2016
Avaluació del Servei Local de Teleassistència i de
l’impacte dels components sociosanitaris (PIAISS)
Avaluació del Servei d'Intermediació en Deutes de
l'Habitatge (SIDH)

Objectiu
Avaluar, a partir d’un experiment controlat amb
grup de control, si les persones majors de 55
anys aprenen a fer servir tauletes i telèfons
intel·ligents gràcies als tallers de capacitació
digital
Avaluar l’impacte dels components
sociosanitaris en els serveis de teleassistència
Avaluar la implementació i l’impacte del servei

Ajuntament de Barcelona
Avaluacions vigents
Avaluació del Programa Mobilitza’t Mobile

Avaluació del programa “Primer la llar”

Objectiu
Avaluar la inserció laboral i/o el retorn al
sistema educatiu de joves en l'àmbit Mobile a
través de la seva capacitació professional
Avaluar el programa “Primer la Llar” adreçat a
les persones sense llar o en situació de
sensellarisme de la ciutat de Barcelona que es
caracteritza per assignar un habitatge a
aquestes persones
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Inser-Data

Anàlisi dels resultats, avaluació d’ impacte i
avaluació experimental d’algun component
associat als programes d’Èxit
Avaluacions en estudi
Avaluació cost-benefici dels plans d’inserció
laboral de col·lectius en risc d’exclusió social
(sector públic, entitats socials i sector privat)
Avaluació dels Plans d'Ocupació i dels punts
d’atenció en matèria de Pobresa Energètica
Treball als Barris (Barcelona Activa)
Garantia d’Èxit BCN (Barcelona Activa)

Avaluar el grau d’inserció dels diferents
programes d’ocupació posats en marxa per
l’ajuntament (Barcelona Activa)
Avaluar l’impacte de mesures afavoridores de
l’èxit escolar (Èxit 1: reforç escolar en horari no
lectiu, Èxit 2: suport a l’atenció a la diversitat i
Èxit 3: programes d’estiu)
Dur a terme anàlisis cost-benefici de diferents
plans d’inserció laboral de col·lectius en risc
d’exclusió social fets des del sector públic i
privat ja sigui lucratiu o no
Avaluar l’impacte dels informadors energètics i
dels Punts d’Informació Energètics
Avaluar la implementació de la iniciativa
Estudiar la viabilitat d’avaluar l’aplicació del
programa de garantia Juvenil a Barcelona

Fundació Bancària la Caixa
Avaluacions en estudi
Avaluació d’alguna línia vinculada al Programa
Incorpora (joves, ex-reclusos, iniciatives
d’autoocupació,...)

Objectiu
Explorar l’impacte d’algun programa en relació
a aspectes com el seu grau d’inserció

Formació
La proposta formativa d’Ivàlua per al 2016 té com a objectius:
 Seguir avançant en la millora de la capacitat per a l’avaluació de les administracions
públiques catalanes
 Focalitzar les accions formatives en aquells sectors on l’expertesa d’Ivàlua dels
darrers 6 anys és major (atur, serveis socials, educació...)
 Avançar en la identificació de nous sectors i àmbits poc avesats a l’avaluació
sistemàtica de les seves polítiques i programes de la mà de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona
 Potenciar activitats formatives amb un fort component aplicat i amb interacció amb
els membres d’Ivàlua de forma que les activitats formatives permetin endegar marcs
de col·laboració estables amb els departaments que puguin concretar-se en
assessoraments i/o avaluacions
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En aquest sentit, es preveuen les següents accions formatives durant el 2016:
Nom de l’acció formativa

Realització

Tipus

Hores

Curs d’introducció a l’Avaluació Econòmica
Curs de formació en mètodes quantitatius per a
l'avaluació de polítiques públiques
Curs de formació en mètodes qualitatius aplicats a
avaluació de polítiques públiques
Curs d'avaluació econòmica en l’àmbit de Justícia (VEH)
Curs d'avaluació en l’àmbit de les polítiques educatives
(VEH)
Curs Planificació i avaluació de polítiques locals
(DIBA)
Curs introducció a l'avaluació econòmica EAPC Febrer
Curs “Innovar en polítiques públiques: la importància de
l’avaluació i prendre decisions basades en l’evidència”
(Ajuntament de BCN)
Diplomatura de postgrau en lideratge i governança local
(UAB-ACM)
Màster en Political Science
Mestratge de Gestió Pública (UAB-UB-UPF)
TOTAL

Novembre

Pròpia

30

Juny

Pròpia

24

5, 7, 12, 14 i
Pròpia
19 abril
Mida

20
25

Mida

25

Abril-juny

Mida

33

Febrer

Mida

36

Juny

Mida

19

19 de febrer

Externa

4

8 d’abril
Octubre

Externa
Externa

15
231

Promoció i difusió
Estratègia “Què funciona?”
Iniciat l’any 2015 en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill, durant el 2016 es planteja
donar continuïtat a aquesta iniciativa en les següents direccions:
 Elaborar 3 nous opuscles del “Què funciona en Educació?” amb un nou model de
col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill i la incorporació d’altres institucions com el
Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona i/o la Universitat
Oberta de Catalunya
 Posar en marxa el Projecte “Què funciona en Polítiques de família? en col·laboració amb
el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i la Secretaria d’Afers
Socials i Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la Generalitat de
Catalunya.
 Participar en xarxes “What Works” d’abast internacional
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Guies i metodologies
S’estudiarà l’elaboració de guies i metodologies vinculades al disseny, anàlisi i avaluació de
polítiques basades en l’evidència, vinculades a la formació sectorial que es realitzi durant
l’exercici i a àmbits sectorials que es considerin rellevants.
Seminaris i Jornades
Es proposa la realització de dues Jornades anuals en el marc de la iniciativa Que Funciona, a
més de seminaris i Jornades vinculats a les diferents avaluacions; a més s’organitzarà la 2ª
jornada sobre avaluació econòmica en col·laboració amb la Vicepresidència d’Economia i
Hisenda.
Relacions institucionals
Es proposa aprofundir en les relacions amb altres entitats dedicades a l’avaluació tant amb
institucions vinculades a l’avaluació dins de l’administració catalana (AQUAS, AQU, Consell
Superior d’Avaluació Sistema Educatiu,...) com amb institucions a nivell internacional
(Nesta, Education Endowment Foundation,...)
Pla de comunicació d’Ivàlua 2016
Es proposa elaborar un pla de Comunicació de la institució que inclogui una estratègia global
per assolir un major impacte tant pel que fa a les avaluacions realitzades com per a millorar
la capacitat per a l’avaluació de l’administració catalana; aquesta estratègia té previst
incloure des d’actuacions de caràcter global en els aspectes abans mencionats com
l’avaluació, la formació, la promoció i la difusió fins a actuacions específiques com ara el
disseny de repositoris d’avaluacions, la posada en marxa de noves publicacions (Policy
Notes, Policy Papers i Policy Briefs) o la posada en marxa del banc d’avaluadors.
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