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Presentació
La Memòria d’activitats 2015 de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) té com a
objectiu donar compte de la feina feta per la institució durant aquest any. La memòria recull les
activitats realitzades pel consorci públic integrat pel Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Jaume Bofill, el
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i el Consell Interuniversitari de Catalunya
destinades a promoure l’avaluació de polítiques públiques i a fer que aquesta avaluació s’incorpori a
l’actuació habitual de les administracions públiques i també de les entitats del tercer sector.
Abans de passar a descriure les activitats del Consorci, és d’exercici obligat destacar els canvis que
han tingut lloc en l’arquitectura legal del Consorci. En aquest sentit destaca la modificació dels
estatuts del Consorci que en determinen la seva adscripció al departament competent en matèria
d’economia i finances i la seva condició de mitjà propi de les entitats consorciades. Prèviament a
aquesta modificació, la Fundació Jaume Bofill va sol·licitar la sortida del Consorci, sortida que es va
fer efectiva i que es deriva de la dificultat d’encaixar en el nou context jurídic la seva presència com a
única entitat privada amb el nou paper d’Ivàlua de mitjà propi de les entitats consorciades. Es tracta
de canvis, tots ells, encaminats a fer més àgil i estreta la col·laboració entre Ivàlua i les seves entitats
consorciades com a element que ha de permetre una major disseminació de la cultura de l’avaluació
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i per extensió, al conjunt de les
administracions públiques catalanes.
Les avaluacions realitzades per Ivàlua durant l’exercici 2015 s’han concentrat en àmbits, sectors i
polítiques de cabdal importància avui, com són les polítiques d’ocupació, serveis socials i les
polítiques d’educació. Es tracta de polítiques totes elles fonamentals en temps actuals com els de
crisi, en els que l’avaluació és una exigència per part del sector públic i per a la ciutadania. Així, el
sector públic requereix cada cop de més i millors eines per saber què es gasta, com i per a què; per la
seva part la ciutadania es pregunta cada cop més en un context de desafecció com l’actual per la
destinació dels recursos públics. Tant sols avaluant les polítiques públiques es pot conèixer com s’han
dissenyat aquestes, si el seu disseny respon a les necessitats de la ciutadania, com s’han posat en
marxa, quins impactes tenen i a quin cost. En altres paraules, l’avaluació rigorosa i sistemàtica de les
polítiques públiques és l’única resposta possible a aquesta doble exigència.
I aquesta és també una exigència per al tercer sector que cada cop més impulsa actuacions amb
l’objectiu de millorar el benestar de la ciutadania, accions que també han de ser avaluades, pels
mateixos motius. En aquest nou escenari, Ivàlua ha passat a col·laborar de forma activa amb la
Fundació Jaume Bofill amb el Projecte “Què funciona en Educació?” i amb Agbar amb el “Fons de
Solidaritat de l’Aigua” iniciatives totes elles destinades a estendre l’avaluació i la seva pràctica més
enllà de l’administració.
El 2015 s’han intensificat les activitats formatives amb el doble objectiu de millorar la formació en
avaluació del personal de les administracions públiques i alhora fer que la formació sigui la porta
d’entrada a projectes d’avaluació rellevants. Des d’aquesta doble lògica, s’ha potenciat la
col·laboració entre Ivàlua i l’Ajuntament de Barcelona. Així, el conjunt d’activitats formatives
adreçades a quadres intermedis de l’Ajuntament de Barcelona, unides a les accions que es venen
desenvolupant any rere any als tècnics de la Diputació de Barcelona fan que Ivàlua consolidi la seva
missió de capacitació per a l’avaluació ara també dins el món local. Des de la seva constitució fins
avui, ja són més d’un miler els treballadors i treballadores públics tant de l’administració autonòmica
com local a Catalunya que han millorat la seva qualificació per a l’avaluació.
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En el seu conjunt, les activitats descrites en l’actual memòria mostren com Ivàlua segueix avançant
cap al mandat que les institucions em van encomanar i que passen per: 1) Refermar les tasques
d’avaluació de polítiques públiques creant cultura de l’avaluació tot fent-ne, 2) Reforçar la
col·laboració que ja existeix entre Ivàlua i l’Institut d’Estadística de Catalunya, i 3) Impulsar la
formació i la recerca en aquest àmbit.
Tenim cada cop més la certesa que l’avaluació ha vingut per quedar-se; perquè així sigui, és
absolutament necessari tenir present que de la nostra forma de treballar en depenen aspectes tan
rellevants com el contribuir a la millora de l’actuació dels governs, la transparència, el control
democràtic i restablir la confiança entre la ciutadania i els poders públics. Perquè això sigui possible
és necessària la implicació de totes les persones que treballen a Ivàlua, les institucions que ens donen
suport i aquelles amb les que col·laborem. A totes elles moltes gràcies.
Frederic Udina
President
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1. Missió, funcions i
estructura organitzativa
La missió d’Ivàlua



Desenvolupar projectes de recerca
sobre avaluació de polítiques públiques
o participar en programes de recerca
d’altres organismes amb aquesta
mateixa finalitat.



Promocionar i difondre l’avaluació i
establiment d’estàndards de qualitat
per a la millora de l’avaluació.



Difondre els resultats de les avaluacions
de polítiques públiques, mitjançant
formats i canals adaptats als diferents
tipus de destinataris.



Desenvolupar altres activitats que
facilitin el compliment de la seva missió.

L’article 4 dels estatuts d’Ivàlua estableix que la
missió d’Ivàlua és:


La promoció de l’avaluació de polítiques
públiques entre les administracions
públiques catalanes, les entitats sense
ànim de lucre que persegueixin finalitats
d’interès públic i entre la ciutadania en
general.

Funcions
Per portar a terme aquesta missió Ivàlua tindrà
com a principals funcions:










Avaluar polítiques públiques per
encàrrec de les administracions
públiques i de les entitats sense ànim de
lucre.

Criteris d’actuació
Els criteris d’actuació que emmarquen la
manera de fer d’Ivàlua com a organització són:

Dissenyar instruments que permetin a
les administracions públiques i a la
societat en general realitzar anàlisis i
avaluació de polítiques públiques.







Detectar temàtiques d’interès per a les
administracions públiques i les entitats
sense ànim de lucre, per al disseny, la
planificació,
la
implementació
i
l’avaluació de les polítiques públiques i
assessorar sobre aquestes temàtiques.

Independència
Objectivitat
Rigor
Transparència
Col·laboració activa

L’objectivitat i el rigor guanyats amb el temps
han permès que Ivàlua pugui actuar des de la
independència.
La col·laboració activa tant amb l’administració
com amb les entitats sense afany de lucre, fa
que a Ivàlua se la consideri més un “aliat” que
un proveïdor.

Generar
coneixement,
produir
informació i documentació que
permetin
a
les
administracions
públiques i a les entitats sense ànim de
lucre en general realitzar anàlisis i
avaluació de polítiques públiques.

Model organitzatiu
L’estructura organitzativa d’Ivàlua es conforma
al voltant d’Àrees, Programes i Projectes

Realitzar activitats de formació sobre
avaluació de polítiques públiques o
participar en programes de formació
d’altres organismes amb aquesta
mateixa finalitat.
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D’una banda, l’activitat d’Ivàlua s’estructura
al voltant de l’Àrea d’Operacions.

Entitat sol·licitant
Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis
d’Educació)

Des d’aquesta àrea es desenvolupen 4
programes d’actuació:
-



Avaluació de polítiques públiques i
assessorament tècnic
Desenvolupament
de
sistemes
d’informació lligats a la presa de
decisions públiques
Formació
R+D+i

Equip avaluador
Miquel Àngel Alegre, Federico Todeschini i
Eduard Moreno (Sòcol).

Seguiment i avaluació de l’impacte del
programa Èxit Estiu, del Consorci d’Educació
de Barcelona

De
l’altra,
el
conjunt
d’activitats
fonamentals per al funcionament i
desenvolupament d’Ivàlua s’estructuren al
voltant de l’Àrea de Gestió de Recursos i
l’Àrea de Comunicació i Gestió del
Coneixement

Descripció
Aquest programa ofereix reforç escolar durant
les vacances d’estiu als alumnes d’ESO amb
assignatures pendents de recuperar al setembre,
amb la finalitat de reduir la mesura de repetició
de curs. L’avaluació d’Èxit Estiu 2015 ha
incorporat el seguiment dels resultats obtinguts
pels alumnes participants i l’avaluació
experimental d’una intervenció basada en
l’enviament de missatges SMS a les famílies dels
alumnes participants.

2.Activitats realitzades
2.1 Activitat d’avaluació
AVALUACIONS

Entitat sol·licitant
Consorci d’Educació de Barcelona

Tot seguit se’n fa una relació i a continuació
s’ofereix una breu explicació de cadascuna.
SOBRE

Equip avaluador
Miquel Àngel Alegre, Federico Todeschini i David
Casado

POLÍTIQUES EDUCATIVES e

POLÍTIQUES SOCIALS

Avaluació de l’impacte i de la implementació
del programa “Maleta de les famílies”, de la
Gerència de Serveis d’Educació de la
Diputació de Barcelona

Les mesures laborals de la Renda Mínima
d’Inserció: una avaluació quantitativa de la
implementació i l’impacte
Descripció
El propòsit d’aquesta avaluació ha estat
analitzar, d’una banda, la implementació de les
intervencions impulsades pel programa de la
RMI per afavorir la inserció laboral dels seus
beneficiaris i, de l’altra, estimar-ne l’impacte en
termes de retorn al mercat de treball i de
permanència en el programa.

Descripció
Aquest és un projecte d’orientació adreçat a
famílies d'alumnes de 4t d'ESO en risc
d'abandonament. El seu objectiu és millorar les
transicions post obligatòries dels alumnes i
reduir l’abandonament educatiu prematur. El
programa es planteja com una prova pilot
aleatoritzada.
Ivàlua
ha
avaluat
la
implementació i els impactes d’aquest
experiment al llarg de 2015.

Entitat sol·licitant
Departament d’Empresa i Ocupació
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Equip avaluador
David Casado, Federico Todeschini i Lluís Ferrer

Avaluació del disseny del programa “Primer
la llar” (Housing First), de l’Ajuntament de
Barcelona

El cost d’una Renda Garantida de Ciutadania
a Catalunya: un model de simulació basat en
dades tributàries

S’ha avaluat el disseny del programa respecte les
diferents estratègies internacionals de suport i
atenció a persones sense sostre. Està previst que
el projecte continuï durant els anys 2016 I 2017,
amb sengles avaluacions de la implementació i
l’impacte del programa.

Descripció
L’objectiu d’aquest projecte ha estat obtenir
estimacions acurades del cost que podria
comportar el desenvolupament d’una Renda
Garantida de Ciutadania, d’acord a la formulació
original continguda a la Iniciativa Legislativa
Popular presentada al Parlament de Catalunya,
així com de les modificacions plantejades en les
esmenes dels grups parlamentaris. La novetat de
l’anàlisi realitzada ha consistit en simular el cost
de les diverses configuracions mitjançant l’ús de
dades tributàries individuals.

Entitat sol·licitant
Ajuntament de Barcelona
Equip avaluador
Jordi Sanz

Avaluació dels ajuts per a infants en situació
de pobresa, de l’Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat
durant l’any 2015 un programa d’ajuts per a
infants en situació de pobresa, dotat amb 9,2
milions d’euros, el qual ha d’abastar 7.500
infants i joves de 0 a 16 anys en risc d’exclusió
social.
L’avaluació
analitza
el
procés
d’implementació
dels
ajuts,
combinant
metodologia quantitativa i qualitativa, amb
l’objectiu d’esbrinar l’eficiència pel que fa al
targeting dels mateixos, així com la seva
capacitat de reduir la pobresa infantil a
Barcelona.

Entitat sol·licitant
Departament d’Economia i Coneixement
Equip avaluador
Ramon Sabes, David
Todeschini

Casado

i

Federico

Avaluació de l’impacte dels tallers de
capacitació digital per a persones grans de la
Xarxa de Biblioteques Municipals
Descripció
Els tallers de capacitació digital estan adreçats a
persones majors de 55 anys i tenen l’objectiu
d’ensenyar-los a utilitzar tauletes i telèfons
intel·ligents i, d’aquesta forma, reduir
l’anomenada escletxa digital. Durant l’any 2015,
s’ha dissenyat l’avaluació d’impacte de la
intervenció, que consistirà en un experiment
controlat amb grup de control. Els resultats de
l’avaluació s’obtindran al llarg de 2016, ja que la
realització dels tallers tindrà lloc durant el
primer trimestre de l’any entrant.

Entitat sol·licitant
Ajuntament de Barcelona
Equip avaluador
David Casado, Jaume Blasco, Albert Julià i
Federico Todeschini

Avaluació del disseny i implementació del
Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona
Descripció
El Fons de Solidaritat de l’Aigua va ser creat per
Aigües de Barcelona, l’any 2012, amb l’objectiu
d’ajudar a les famílies amb problemes
econòmics a fer front a les despeses derivades
del consum d’aigua. L’avaluació realitzada ha

Entitat sol·licitant
Diputació de Barcelona
Equip avaluador
David Casado i Ramon Sabes
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analitzat diverses qüestions relacionades amb la
implementació del Fons, com ara el seu grau de
cobertura o l’efectivitat del targeting dels ajuts.
També s’ha avaluat el disseny del Fons a partir
de llur comparació amb d’altres iniciatives
similars dutes arreu, com ara Xile, el Regne Unit
o França.

que el projecte continuï durant els anys 2016 i
2017, amb sengles avaluacions de la
implementació i l’impacte del programa.
Entitat sol·licitant
Federació Salut Mental Catalunya (FSMC)
Equip avaluador
Jordi Sanz

Entitat sol·licitant
Aigües de Barcelona

POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Equip avaluador
Federico Todeschini, David Casado, Ramon
Sabes i Jordi Sanz

Avaluació del disseny i la implementació del
projecte ‘Treball a les 7 comarques’
Descripció
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha
endegat una experiència pilot de concertació
territorial per fomentar les polítiques actives
d’ocupació. Ivàlua ha portat a terme durant l’any
2015 una avaluació de disseny i implementació
d’aquest programa tenint en compte les
diferents perspectives dels actors participants.

POLÍTIQUES D’EMPRENEDORIA I EMPRESA
Avaluació ex-ante de les necessitats de
finançament de les PIME a Catalunya
Descripció
L’avaluació ex-ante realitzada incorpora dos
components fonamentals. En primer lloc, s’ha
estimat el gap de finançament de les PIME
financerament viables, entès com el volum de
diners que aquestes empreses haurien destinat
a inversió si haguessin pogut accedir sense
restriccions a finançament. En segon lloc, s’ha
analitzat la potencialitat de l’instrument financer
escollit per mitigar-lo, d’acord amb el
coneixement empíric i teòric actual.

Entitat sol·licitant
Servei d’Ocupació de Catalunya
Equip avaluador
Jordi
Sanz

i

David

Vílchez

ASSESSORAMENT I ALTRES PROJECTES

Entitat sol·licitant
Institut Català de Finances i Departament
d’Economia i Coneixement



Equip avaluador
Federico Todeschini i David Casado




Avaluació del disseny del programa “Activa’t
per la salut mental”
Descripció
S’ha posat en marxa el disseny experimental del
programa (captació i aleatorització de
participants), a mesura que el projecte Activa’t
s’ha anat desplegant ens els diferents territoris
pilot (12 en total a tot Catalunya). Està previst

Anàlisi de la inserció laboral dels programes
de Barcelona Activa a partir de registres
administratius
mitjançant
l’aplicatiu
Inser_Data (2014, en curs).
Assessorament al DBSF* per a l’elaboració
de la programació territorial dels serveis
socials especialitzats (2015-2018).
Supervisió de l’avaluació del programa
Obertament, de lluita contra l’estigma social
de les persones amb malaltia mental
(Associació Obertament, DBSF, FLC*) (2013,
en curs fins a 2016).
* DBSF: D. Benestar Social i Família; FLC: Fundació
“la Caixa”.

10

Generalitat. Aquest 2015 a més a més se n’ha
ofert també una edició adreçada prioritàriament
a professionals de les administracions locals, del
tercer sector i del sector privat. En aquesta
edició hi han participat 8 alumnes.

PROJECTES INTERNACIONALS
Ivàlua va presentar-se l’any 2013, junt amb
Barcelona Activa, a la convocatòria de la
Comissió Europea VP/2012/007, el propòsit de la
qual era finançar avaluacions experimentals de
polítiques socials, amb el projecte “Mobilitza’t”.
El propòsit del programa és millorar la inserció
laboral i educativa de joves NINI mitjançant
activitats formatives en l’àmbit de la telefonia
mòbil. El projecte va ser seleccionat per la
Comissió Europea i, actualment, es troba en fase
d’execució fins el 2016.

ALTRES ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Formació a mida
L’any 2015 Ivàlua ha dut a terme activitats de
formació a mida sobre conceptes i usos de
l’avaluació de programes i polítiques públiques
per a diferents organismes.

2.2 Formació i recursos

Col·laboració en mestratges, postgraus i
altres cursos de formació contínua

FORMACIÓ EN MÈTODES I
TÈCNIQUES

L’any 2015, Ivàlua ha col·laborat en els cursos
següents, impartint mòduls o assignatures sobre
avaluació de polítiques públiques:

L’any 2011 Ivàlua va iniciar dos itineraris
formatius en mètodes i tècniques utilitzats en
l’avaluació de polítiques públiques. L’any 2012
aquests itineraris van continuar ampliats amb un
tercer curs sobre avaluació econòmica que ha
tingut continuïtat.





Curs d’introducció a l’avaluació econòmica
Objectius:





Adquirir
els
conceptes
i
les
metodologies de l'avaluació econòmica
com una part de l'avaluació de
polítiques públiques.
Estudiar casos il·lustratius, amb una
especial èmfasi a les anàlisis costefectivitat i cost-benefici.
Donar a conèixer l'Informe d'Impacte
pressupostari, econòmic i social.







Equip docent
Josep Maria Raya (Universitat Pompeu Fabra UPF)
El curs d’avaluació econòmica s’ha impartit per
encàrrec del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i hi
han participat un total de 30 alumnes
procedents de diferents departaments de la
11

Ajuntament de Barcelona: Curs
d’introducció a l’avaluació i Postgrau de
Directius de l’Ajuntament BCN EAPC
Diputació de Barcelona: Curs de
planificació i avaluació de polítiques
locals.
Departament
d’Economia
i
Coneixement:
- Curs d'avaluació econòmica en
l’àmbit de les polítiques socials
- Curs d'avaluació econòmica en
l’àmbit de justícia
Màster del Departament de Ciència
Política de la UAB
Mestratge Alta Funció Directiva EAPC
Curs Gestió de projectes GINSA AIE del
Grup Sagessa
Postgrau de serveis Socials (UAB)
Sessió introductòria a l'avaluació
Generalitat (Girona)

Centre de documentació

RECURSOS I PUBLICACIONS
Publicacions pròpies
tècniques d’avaluació

sobre

mètodes

L’any 2008 es va posar en marxa un Centre de
documentació especialitzat en els àmbits de
l'avaluació de polítiques públiques i de
l’administració i gestió públiques, que s’ha anat
ampliant i consolidant al llarg d’aquests 7 anys.

i

L’any 2009 Ivàlua va iniciar l’edició d’una
col·lecció de guies pràctiques d’introducció als
conceptes, mètodes i tècniques d’avaluació de
polítiques públiques.

A desembre de 2015, està constituït per 2.616
recursos registrats,
dels quals 1.068
publicacions - documents catalogats i indexats,
en diferents suports (llibres, publicacions en
sèrie i altres), i s'actualitza constantment.

L’any 2012 Ivàlua va elaborar una nova guia de
la col·lecció, es tracta de la Guia sobre avaluació
econòmica, que va ser utilitzada com a material
de suport al curs d’Avaluació econòmica i es va
publicar l’any 2013. Al llarg d’aquest any també
es van publicar la traducció al castellà de la Guia
La Metodologia qualitativa en l'avaluació de
polítiques públiques així com una nova Guia,
titulada Avaluar l’impacte de les polítiques
actives d’ocupació. L’any 2014 es va treballar en
la redacció de 2 noves Guies que s’han publicat
el 2015:

Aquest fons documental, continua estant
automatitzat amb el programari DB/Textworks i
Webpublisher Pro i integrat a la base de dades
de recursos consultable de manera integrada a
través del portal d’Ivàlua.
La consulta en línia del fons és oberta a tothom
des del febrer de 2010, tot i que els documents
no són de lliure accés i es troben localitzats a la
seu d'Ivàlua. El Centre de documentació també
proporciona en determinats casos l'accés a
recursos d'informació electrònics a través del
seu web: llibres electrònics, articles de revista,
etc.

Guia pràctica 11 - Com avaluar l'impacte
de
les
polítiques
educatives
Guia pràctica 12 - L’avaluació
econòmica de polítiques educatives. Una
guia introductòria

Des del 2011 fins l’actualitat s’ha fet un especial
esforç per tal de localitzar i incorporar
documents gratuïts i de lliure accés però sense
renunciar mai a la qualitat i adequació dels
continguts al tipus de fons.

El 2015 també s’ha treballat en la redacció de la
Guia pràctica 13 - L’aplicació de l’avaluació
econòmica en l’àmbit dels serveis socials. Una
guia introductòria, que es publicarà el primer
trimestre de 2016.
La col·lecció íntegra de guies pràctiques està
disponible en format electrònic i es pot
descarregar de forma gratuïta des del Portal de
recursos per a l’avaluació.

Col·laboracions en publicacions periòdiques
externes i mitjans de comunicació
L'illa de Robinson', El Punt Avui TV, setembre
2015
Entrevista a Miquel Àngel Alegre (Ivàlua) i Oriol
Escardíbul (UB)
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2.3 Promoció
JORNADES PRÒPIES I EXTERNES, PORTAL, WEB 2.0

seva confecció i enviament es gestiona
íntegrament des del Portal de recursos per a
l’avaluació i en permet la subscripció directa pels
usuaris finals.

El web ofereix a desembre de 2015 aquests
serveis:










Agenda i novetats al voltant de l’avaluació
de polítiques públiques
Informació sobre les activitats formatives
d’Ivàlua
Informes d’avaluació realitzats per Ivàlua
Accés a la documentació generada per les
diferents jornades organitzades per Ivàlua
Accés al centre de documentació
Difusió de guies, metodologies i bones
pràctiques
Informació institucional
Accés a les plataformes 2.0 que s’han obert
all llarg d’aquest exercici
Etc.

L’any 2015 s’han editat i difós 10 números del
Butlletí.
Xarxes socials
Manteniment de comptes a Twitter, Flickr,
Slideshare, Issuu i Vimeo .
http://twitter.com/#!/@ivalua_cat
http://www.flickr.com/photos/ivalua
http://www.slideshare.net/ivalua
http://issuu.com/ivalua
https://vimeo.com/ivalua

En l’exercici 2015 l’activitat del portal s’ha
centrat en els aspectes següents:




Adaptació dels continguts d’acord amb les
línies del pla de treball d’Ivàlua.
Manteniment dels Canals 2.0: Twitter, Flickr,
Slideshare i Wordpress, issuu i Vimeo.

Butlletí de novetats
El Butlletí compta amb 5 seccions fixes:
Novetats d’Ivàlua; Novetats sobre avaluació a
Catalunya; Novetats sobre avaluació al món;
Tweets destacats del mes, on s’hi publiquen les
millors
piulades
d’@Ivalua_Cat;
Noves
adquisicions del Centre de Documentació,.
Aquest Butlletí té periodicitat mensual i es
difon exclusivament en format electrònic. La
13

PARTICIPACIÓ EN JORNADES, CONGRESSOS I
CONFERÈNCIES
PRÒPIES

EXTERNES

Cicle de Diàlegs Política i Coneixement
"L'ús de l'evidència en la formulació de
polítiques públiques"
16 de febrer de 2015, Barcelona

Jornada sobre avaluació de polítiques
públiques al Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
9 de febrer de 2015

Cicle de Diàlegs Política i Coneixement
“Quan la política entra per la porta, la
racionalitat surt per la finestra?”
16 de març de 2015, Barcelona

Els incentius econòmics al professorat, milloren
els resultats educatius?
7 de juliol de 2015, Barcelona
I Jornada d’Avaluació Econòmica de Polítiques
Públiques: L’ús de l’avaluació econòmica per a
la presa de decisions al sector públic: què cal
canviar?
15 de juliol de 2015, Barcelona

Cicle de Diàlegs Política i Coneixement
“Com imbricar el coneixement en la política:
experiències internacionals”
15 d'abril de 2015, Barcelona

Professional career session. Universitat de
Barcelona
20 d’octubre de 2015

Conferència i Seminari
“L'Efectivitat de les Polítiques Públiques
destinades a millorar la competitivitat de la
petita i mitjana empresa catalana”
9 de juliol de 2015, Barcelona
Jornada: Què funciona en educació?
Agrupaments a l'aula i tutorització individual:
serveixen per millorar els aprenentatges de
l'alumnat?
25 de novembre de 2015, Barcelona
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3. Organització i gestió
3.1 Pressupost de l'exercici de 2015 (*)

Taula 1. Liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici de 2015. Detall per capítols.

CAPITOL - concepte
Capítol 3 - Ingressos propis
Capítol 4 - Transferències per projectes Generalitat
Capítol 4 - Transferències d'altres ens locals
Subtotal ingressos propis i transferències per projectes
Capítol 4 - Transferència corrent per funcionament ordinari - Generalitat
Capítol 4 - Transferència corrent per funcionament ordinari - Diputació
Barcelona
Capítol 7 - Transferència capital - Generalitat
TOTAL

15

Import (€)
69.335,40
14.005,00
115.136,00
198.476,40
560.000,00
96.500,00
10.000,00
864.976,40

Percentatge (%)

22,95%
64,74%
11,16%
1,16%
100,00%

Taula 2. Liquidació del pressupost de despeses de l'exercici de 2015. Detall per capítols.
CAPITOL - concepte
Capítol 1 – Retribucions del personal *
Capítol 2 - Béns corrents i serveis
Capítol 3 - Despeses financeres
Capítol 6 – Inversions
TOTAL

Import (€)
589.375,15
269.876,58
1.798,34
3.492,63
864.542,70

Percentatge (%)
68,17%
31,22%
0,21%
0,40%
100,00%

*Retribució direcció executiva: 68.746,49€

(*) Dades de liquidació del pressupost provisionals, pendent aprovació del Consell Rector.
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3.2. Composició i activitat dels òrgans de govern
COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
L’ANY 2015

Universitat Pompeu Fabra

President

Sr. Jacint Jordana, catedràtic de Ciència Política
de la Universitat Pompeu Fabra, vocal.

Sr. Frederic Udina, professor d’estadística de la
Universitat Pompeu Fabra i actual director de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Fundació Jaume Bofill
Sr. Ismael Palacín, director de la Fundació, vocal.
[Data baixa: 17 de maig de 2015]

Consell Rector

Generalitat de Catalunya. Departament
d’Economia i Coneixement

Consell Interuniversitari de Catalunya
Sr. Francesc Xavier Ballart, catedràtic de Ciència
Política i de l'Administració de la Universitat
Autònoma de Barcelona, vocal

Sr. Albert Carné, director general de Política i
Promoció Econòmica, vocal. Nomenat també
vicepresident el dia 15 d’octubre de 2013.
[Data baixa: 10 de novembre de 2015]

Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya

Sra. Esther Obach, directora general de Política i
Promoció Econòmica, vocal.
[Data alta: 10 de novembre de 2015]

Hble. Sr. Lluís Franco, president del CTESC, vocal.

Sr. Ivan Planas, director general d'Anàlisi i
Seguiment de les Finances Públiques, vocal.

REUNIONS CELEBRADES L’ANY 2015

Diputació de Barcelona

18 de febrer

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, diputat de
la Diputació de Barcelona, vocal.
[Data baixa: 23 de setembre de 2015]

22 d’abril

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana, diputat de la Diputació
de Barcelona, vocal. Nomenat també
vicepresident.
[Data alta: 23 de setembre de 2015]

16 de desembre

30 de setembre

Sr. Xavier Boltaina, gerent de la Diputació de
Barcelona, vocal.
[Data baixa: 23 de setembre de 2015]
Sr. Salvador Gausa, expert en l’àmbit de
l’avaluació, vocal.
[Data alta: 23 de setembre de 2015]
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3.3. Equip humà

COL·LABORADORS EXTERNS
En actuacions d’avaluació i BBDD

PERSONAL PROPI

Albert Julià, doctor en Sociologia per la
Universitat de Barcelona, Master in Political and
Social Sciences per la Universitat Pompeu Fabra i
llicenciat en Sociologia per la Universitat de
Barcelona.

Direcció executiva
Eulàlia Dalmau
[Data baixa: 30 de setembre de 2015]

David Vílchez, llicenciat en Sociologia per la
Universitat de Barcelona.

Marc Balaguer
[Data alta: 1 d’octubre de 2015]

Eduard Moreno, doctor en Psicologia Social per
la Universitat de Brighton (Regne Unit) i
llicenciat en Psicologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Avaluació de Polítiques Públiques
Miquel Àngel Alegre, analista

Jaume Blasco, màster en Administració Pública
per la Robert F. Wagner School of Public Service
de la Universitat de Nova York i llicenciat en
Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma
de Barcelona.

David Casado, analista
Jordi Sanz, analista
Federico Todeschini, analista

Lluís Ferrer, llicenciat en Ciències Polítiques.
Expert en bases de dades i programació en els
àmbits d’investigació social i sector privat.

Ramon Sabes, analista
[Data alta: 16 de març de 2015]

En cursos de formació

Gestió del Coneixement

Professorat

Montse Clèries, responsable de Gestió del
Coneixement

Anna Tarrach, cap d'Àrea de Projectes
Estratègics. Direcció General de Seguiment i
Avaluació de Polítiques d'Estabilitat i Creixement
del Departament d'Economia i Coneixement,
Generalitat de Catalunya.

Administració i Gestió
Mercè Romera, responsable d'Administració i
Gestió

Jordi Baños, director de projecte de pressupost
executiu, Gerència d’Economia, Empresa i
Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona.

Núria Ramon, coordinadora administrativa

Josep Maria Raya, professor titular. Escola
Universitària del Maresme , Universitat Pompeu
Fabra (UPF).
Davide Malmusi, Ajuntament de Barcelona,
Comissionat de Salut.
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Resum d’activitats 2015
Línies

Actuacions
AVALUACIONS
POLÍTIQUES EDUCATIVES
 Avaluació de l’impacte i de la implementació del programa “Maleta de les famílies”,

de


la

Gerència

de

Serveis

d’Educació

de

la

Diputació

de

Barcelona

Seguiment i avaluació de l’impacte del programa Èxit Estiu, del Consorci d’Educació
de Barcelona

POLÍTIQUES SOCIALS

ACTIVITAT
D’AVALUACIÓ



Les mesures laborals de la Renda Mínima d’Inserció: una avaluació quantitativa de la
implementació i l’impacte



El cost d’una Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya: un model de simulació
basat en dades tributàries



Avaluació de l’impacte dels tallers de capacitació digital per a persones grans de la
Xarxa de Biblioteques Municipals



Avaluació del disseny del programa “Primer la llar” (Housing First), de l’Ajuntament
de Barcelona



Avaluació dels ajuts per a infants en situació de pobresa, de l’Ajuntament de
Barcelona



Avaluació del disseny i implementació del Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona

POLÍTIQUES D’EMPRENEDORIA I EMPRESA



Avaluació ex-ante de les necessitats de finançament de les PIME a Catalunya



Avaluació del disseny del programa “Activa’t per la salut mental”

POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
 Avaluació del disseny i la implementació del projecte ‘Treball a les 7 comarques’
ASSESSORAMENT I ALTRES PROJECTES





Anàlisi de la inserció laboral dels programes de Barcelona Activa a partir de registres
administratius mitjançant l’aplicatiu Inser_Data (2014, en curs).
Assessorament al DBSF* per a l’elaboració de la programació territorial dels serveis
socials especialitzats (2015-2018).
Supervisió de l’avaluació del programa Obertament, de lluita contra l’estigma social de les
persones amb malaltia mental (Associació Obertament, DBSF, FLC*) (2013, en curs fins a
2016).

* DBSF: D. Benestar Social i Família; FLC: Fundació “la Caixa”.
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Línies

Actuacions
PROJECTES INTERNACIONALS
 Convocatòria de la Comissió Europea VP/2012/007, el propòsit de la qual era finançar

avaluacions experimentals de polítiques socials, amb el projecte “Mobilitza’t”. El projecte
va ser seleccionat per la Comissió Europea i, actualment, es troba en fase d’execució fins
el 2016.
ITINERARIS DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA.



Curs d’introducció a l’avaluació econòmica. Total alumnes edició 2015: 8



Curs d'introducció a l'avaluació econòmica (edició per personal de l'Administració de la
Generalitat, amb la col·laboració del Departament d'Economia i Coneixement i l'EAPC):
Total alumnes edició 2015: 30

Total alumnes formació especialitzada 2015: 38 alumnes. Total període 2011-2015: 337
alumnes.
FORMACIÓ A MIDA I COL·LABORACIÓ EN FORMACIÓ EXTERNA
FORMACIÓ I
DOCUMENTACIÓ

L’any 2015, Ivàlua ha col·laborat en els cursos següents, impartint mòduls o assignatures
sobre avaluació de polítiques públiques:
 Ajuntament de Barcelona: Curs d’introducció a l’avaluació i Postgrau de Directius de
l’Ajuntament BCN EAPC
 Diputació de Barcelona: Curs de planificació i avaluació de polítiques locals.
 Departament d’Economia i Coneixement:
-Curs d'avaluació econòmica en l’àmbit de les polítiques socials
-Curs d'avaluació econòmica en l’àmbit de justícia
 Màster del departament de ciència política de la UAB
 Mestratge Alta Funció Directiva EAPC
 Curs Gestió de projectes GINSA AIE del Grup Sagessa
 Postgrau de serveis Socials (UAB)
 Sessió introductòria a l'avaluació Generalitat Girona
DOCUMENTACIÓ
EDICIÓ DE GUIES PRÀCTIQUES

Publicació de 2 Guies:




Guia pràctica 11 - Com avaluar l'impacte de les polítiques educatives
Guia pràctica 12 - L’avaluació econòmica de polítiques educatives. Una guia
introductòria
Redacció de la Guia pràctica 13 - L’aplicació de l’avaluació econòmica en l’àmbit
dels serveis socials. Una guia introductòria, que es publicarà el primer trimestre de
2016.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ SOBRE AVALUACIÓ

Número de recursos i publicacions disponibles: 2.616 recursos registrats, dels quals 1.068
publicacions.
BUTLLETÍ MENSUAL DE NOVETATS

Posat en marxa el mes de novembre de 2008.
Números editats l’any 2015: 10 números
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PORTAL DE RECURSOS PER A L’AVALUACIÓ www.ivalua.cat



Portal posat en marxa el mes de febrer de 2010: 356.378 visites i més de 12 milions de
pàgines vistes des de la seva posada en funcionament. Dades 2015: 73.491 visites.
Manteniment d’espais Web 2.0: Twitter (@Ivalua_cat), Flickr, Slideshare, Issuu i Vimeo

PARTICIPACIÓ EN JORNADES I SEMINARIS
PRÒPIES


Cicle de Diàlegs Política i Coneixement. “L'ús de l'evidència en la formulació de polítiques
públiques" 16 de febrer de 2015, Barcelona



Cicle de Diàlegs Política i Coneixement. “Quan la política entra per la porta, la racionalitat
surt per la finestra?” 16 de març de 2015, Barcelona



Cicle de Diàlegs Política i Coneixement. “Com imbricar el coneixement en la política:
experiències internacionals” 15 d'abril de 2015, Barcelona



Conferència i Seminari. “L'Efectivitat de les Polítiques Públiques destinades a millorar la
competitivitat de la petita i mitjana empresa catalana” 9 de juliol de 2015, Barcelona



Jornada: Què funciona en educació? Agrupaments a l'aula i tutorització individual:
serveixen per millorar els aprenentatges de l'alumnat? 25 de novembre de 2015,
Barcelona

PROMOCIÓ

EXTERNES


Els incentius econòmics al professorat, milloren els resultats educatius? 7 de juliol de
2015, Barcelona



Jornada sobre avaluació de polítiques públiques al Departament d’Economia i
Coneixement
de
la
Generalitat
de
Catalunya
9 de febrer de 2015, Barcelona



I Jornada d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques: L’ús de l’avaluació econòmica
per a la presa de decisions al sector públic: què cal canviar? 15 de juliol de 2015,
Barcelona



Professional career session. Universitat de Barcelona
20 d’octubre de 2015, Barcelona

2016 Ivàlua

Ivàlua promou l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern i
de rendiment de comptes democràtic. Facilitem l’intercanvi d’informació i l’accés a recursos. Ens adrecem
a gestors, analistes i a usuaris de l’avaluació.
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