
     

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari de 
difusió de 

l’Avaluació 
dels Plans 

d’Ocupació 

Objectius del Seminari 
 
 

Donar a conèixer les principals conclusions i línies de millora que es deriven de l’avaluació dels 
Plans d’ocupació del període 2005 - 2007. 
 
Presentar el Pla d’Estudis i Avaluacions del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a partir dels 
seus informes. 

  
Donar a conèixer els canvis introduïts en el programa de Plans d’Ocupació a partir del període 
avaluat i les eventuals reformes previstes.  

 
Contrastar el contingut dels punts anteriors amb acadèmics experts en polítiques actives 
d’ocupació i en la seva avaluació. 

 
Explorar línies de millora en les condicions d’avaluabilitat del Programa. 

 
Estendre el debat més enllà de les administracions directament competents en la formulació i 
gestió del plans d’ocupació, promovent la participació d’altres administracions i d’actors socials 
que es troben implicats en el desenvolupament del Programa.  

 

Barcelona  

21 de maig de 2010 

 
 

On 
 

Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 
Girona, 20 
08010 Barcelona 
Tel. 93 567 23 23 
www.eapc.es 

 

Metro 
Urquinaona i Arc de Triomf, L1 
Tetuan, L2 
Catalunya, L3 
Urquinaona i Girona, L4 
 
 

 

Més informació  
L’estudi, Plans d’ocupació del període 
2005 – 2007, es pot consultar en els 
webs del SOC i d’Ivàlua:  
 
www.oficinadetreball.gencat.cat 
www.ivalua.cat 
 

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/
http://www.ivalua.cat/


     

                                      

PROGRAMA  

 
 

9 h – 9.30h: Registre de participants 
 
 
9.30h – 9.45h: Sessió d’obertura  

 
Obertura de la Jornada a càrrec de la Molt Honorable 
Senyora Mar Serna, consellera de Treball  
 
9.45h – 10.30h: Presentació de l’avaluació dels Plans 
d’ocupació del període 2005 – 2007 

 
Sr. Jaume Blasco, analista d’Ivàlua i responsable de 
l’avaluació dels Plans d’ocupació 2005 - 2007  
 

 
10.30h – 11.15h: L’avaluació dels Plans d’ocupació 

dins   del Pla d’estudis i Avaluacions del SOC. Efectes en les
  polítiques i programes del SOC  

 
Sr. Joan Josep Berbel, director del Servei d’Ocupació 
de Catalunya 
 

 
11.15h – 11.45h: Pausa 

 

   11.45h – 13.15h:  Taula rodona  –  L’avaluació de 
  polítiques actives d’ocupació a Espanya: anàlisi  
   comparada i preguntes pendents per avaluacions 

futures  
- Dr. Jochen Kluve, coordinador de recerca i cap de la 

divisió sobre mercat de treball, població i salut al 
institut de Recerca Econòmica de Renània-Westfàlia 
– RWI, i membre de l’Institut d’estudis del treball –
IZA, Alemanya 

- Dr. Fausto Miguélez, catedràtic de Sociologia a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i director del 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana 

- Dr. Luís Toharia, catedràtic de Fonaments 
d’Economia i Història Econòmica a la Universidad de 
Alcalá 

- Dr. Raül Ramos, professor titular en Economia 
Aplicada del Departament d’Econometria, 
Estadística i Economia Espanyola de la Universitat 
de Barcelona 

 
Moderador: Sr. Francisco Ramos, assessor de la Direcció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 

 
13.15h – 13.30 h: Conclusions i cloenda  

 
A càrrec del Dr. Josep M. Vallès, catedràtic de Ciència 
Política i de l’Administració i president d’Ivàlua  

 


