
 

Presentació 

La Comunitat de pràctica d’avaluació de polítiques 

públiques de la Generalitat de Catalunya (CoAVA), és 

una xarxa de professionals del conjunt del sector 

públic de la Generalitat, amb responsabilitat directiva 

i tècnica i interès en l’àmbit de l’avaluació de 

polítiques públiques. Aquesta comunitat de pràctica, 

nascuda al juny del 2019, té per finalitat l’impuls i 

sistematització de l’avaluació de polítiques públiques 

a la Generalitat, mitjançant accions de compartir 

coneixement, experiències i recursos quant a 

l’avaluació de polítiques públiques, així com 

estratègies per a la seva institucionalització. Aquesta 

jornada suposa la primera trobada presencial del 

CoAVA.  

 
Objectius 

- Conèixer l’estratègia general i les diferents accions 

previstes per a institucionalitzar l’avaluació de 

polítiques a la Generalitat de Catalunya. 

- Conèixer quins factors poden contribuir a la 

institucionalització de l’avaluació. 

- Compartir lliçons i aprenentatges procedents 

d’experiències d’avaluació de polítiques públiques 

realitzades dins de la Generalitat de Catalunya. 

- Reflexionar i debatre de com integrar de forma 

efectiva l’avaluació en el cicle de gestió . 
 
Programa 

8.45 h: Acreditacions 

 

9.00-9.10 h: Benvinguda institucional a càrrec de 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i 

d’Anna Tarrach, directora general de Pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

9.10–9.20 h: “Cap a un model de sistemàtica 

d’avaluació de polítiques integrades en el cicle de 

gestió a la Generalitat de Catalunya”, a càrrec de 

Jordi Baños, cap de l’Àrea d’avaluació econòmica de 

polítiques públiques. 

 

9.20-9:30 h: “Fons de promoció per a l’avaluació 

(PROAVA): estat de situació de l’edició 2019”, a 

càrrec de Mª José del Blanco, coordinadora de 

projectes econòmics a l’Àrea d’Avaluació Econòmica 

de Polítiques Públiques. 
 

9.30-10.00 h: “La institucionalització de l’avaluació 

de polítiques públiques”, a càrrec de Marc Balaguer,  

director executiu de l’Institut Català d’Avaluació de 

Polítiques Públiques. 

 

10.00-10:45 h: “Experiències d’avaluació a la 

Generalitat de Catalunya. Casos d’operacions de 

concentració de serveis administratius”, a càrrec 

d’Isabel Tornabell, sub-directora General de Projectes 

Estratègics d'Eficiència i Reforma de la Direcció 

General del Patrimoni, i Mercè Martínez, sub-

directora general de Coordinació Territorial i 

Projectes Integrals de la Direcció de Serveis del 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda. 

 

10:45-11:30 h: “Obstacles i solucions per a la 

institucionalització de l’avaluació: presentació dels 

resultats de l’enquesta i debat”, a càrrec de personal 

de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques 

públiques i amb la participació dels assistents. 
 
Persones destinatàries 
 

Prioritàriament, al personal del sector públic de la 

Generalitat de Catalunya inscrit a la Comunitat de 

pràctica d’avaluació de polítiques públiques de la 

Generalitat de Catalunya (CoAVA). Addicionalment, 
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en cas de places disponibles, podrà assistir-hi el  

personal amb responsabilitats directives i tècniques 

relacionades amb la planificació, control i avaluació 

de polítiques públiques en el sector públic de la 

Generalitat de Catalunya. 

 
Lloc 

Escola d’Administració Pública de Catalunya.  

Carrer Girona, 20, Barcelona.  
 
Data i horari 

29 d’octubre de 2019 de 9.00 a 11.30 h. 

 
Inscripció 

Podeu fer la inscripció a la jornada a través d’aquest 

enllaç fins al 23 d’octubre de 2019. 

 
Per resoldre dubtes o fer suggeriments: 

directiva.eapc@gencat.cat 

Codi curs: 790140/2019 
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https://aula.gencat.cat/eapc_gde/AppJava/carregaInscripcioWeb.do?anyActivitatWeb=2019&ambitActivitatWeb=79&codiActivitatWeb=790140&codiEdicioWeb=1
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