
  

 
 

PLA ANUAL D’ACTUACIONS D’IVÀLUA 2022 
 
Per a la seva eventual aprovació en la reunió del Consell Rector en la reunió de data 26 de maig del 2022 

 

Avaluacions i Assessoraments 

Generalitat de Catalunya 
 
Avaluacions i assessoraments Objectiu 
Avaluació del Pla Pilot de la Renda 
Bàsica (DPPD) 

S’assessorarà a l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica 
Universal en el disseny i en l’avaluació del pilot de renda bàsica universal 
que es vol realitzar al llarg de la legislatura,  
El projecte tindrà lloc des de 2022 fins al 2024 i es preveu que es doti de 
mecanismes de seguiment fins al 2026.  

Avaluació del disseny i la 
implementació de la Renda 
Garantida de Ciutadania de 
Catalunya (DEH) 

A partir de les recomanacions realitzades en l’avaluació lliurada el 2021, 
s’actualitzarà l’avaluació de la implementació incorporant a l’avaluació 
els següents aspectes:  
• Realització de simulacions sobre com es modificaria la cobertura i 

pressupost de modificar el disseny de la RGC si s’amplien els llindars 
per les llars amb més membres i si la prestació es fa compatible amb 
el treball a temps complet i/o parcial. 

• Anàlisi de la complementarietat entre la RGC i l’IMV  
• Anàlisi de la inserció laboral dels diferents col·lectius beneficiaris de 

la RGC  
• Actualització del simulador de l’impacte pressupostari 
 
Es presentarà aquesta avaluació a la Comissió de Seguiment de la Renda 
Garantida a finals del 2022 

Realització d’avaluacions i 
assessorament en el marc del 
contracte programa de serveis 
socials (DDS) 

En el marc del contracte programa de serveis socials, el 2022 es preveu 
dur a terme dues avaluacions, una en l’àmbit del sensellarisme i l’altra en 
matèria de serveis socioeducatius per a infants. 
També es farà el lliurament definitiu i difusió de les actuacions iniciades 
l’any 2021 (Avaluació del SAD i redisseny dels indicadors del contracte 
programa).  
Es treballarà  per a l’elaboració d’un pla d’avaluacions que ajudi a 
identificar i prioritzar avaluacions amb perspectiva d’ús.  
 
Les actuacions del contracte programa de serveis socials, abasten des 
de l’exercici 2021 fins a l’exercici 2023 i s’està treballant en ampliar el 
conveni fins a l’exercici 2024. 

Avaluació del Pla d’Educació Digital 
(DE) 

El 2022 s’avaluarà la implementació del Pla i s’analitzaran aquests 
aspectes rellevants des del punt de vista de l’anàlisi de costos. 
 
L’avaluació del Pla d’Educació Digital és una actuació amb caràcter 
pluriennal i es preveu que finalitzi a finals del 2025.  

Avaluació dels Beneficis fiscals en 
matèria d’habitatge (DEH) 

En base als resultats que se’n derivin de l’anàlisi de l’avaluabilitat lliurada 
a finals del 2021, es duran a terme avaluacions d’impacte dels beneficis 
identificats com a prioritaris. 

Avaluació del Pla Escoles lliures de 
violència -Indicadors impacte canal 
denúncia USAV (DE) 

S’han fet reunions prèvies d’avaluabilitat del projecte i es preveu la seva 
avaluació al llarg dels exercicis 2022 i 2023.  

Avaluació sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per 
l’aviació comercial (DEH-SH) 

En el marc del Pla d’Avaluacions dels tributs propis de la Generalitat de 
Catalunya a una perspectiva a 3 anys,  el 2022 s’avaluarà Impost sobre 



  

 
 

l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació 
comercial. 

Avaluació dels ajuts de suport a les 
empreses (DEH) 

L’avaluació que es farà al llarg del 2022 preveu avaluar 3 línies d’ajut 
que concentren una gran part dels ajuts a les empreses  
• Ajuts extraordinaris a autònoms i microempreses  
• Sectors més afectats per restriccions i pel manteniment de llocs de 

treball en ERTO 
• Afectats amb ERTO i contracte fixe-discontinu 
Es preveu dur a terme les següents activitats per a cadascuna de les 
línies d’ajuts  
Fase 1. Dilucidar la Teoria del Canvi de les subvencions i ajuts COVID-19 
per empreses i autònoms de forma participada a partir d’entrevistes i 
grups de discussió amb els principal. 
Fase 2. Avaluació de la implementació 
Avaluar la implementació dels ajuts i subvencions COVID-19 vol dir 
valorar-ne el desplegament: com han funcionat, com han viscut aquest 
desplegament els diferents agents implicats, quines són les seves 
percepcions sobre els resultats, etc. 
Fase 3. Seguiment d’outcomes 
Fase 4. Estudi de la viabilitat de l’avaluació d’impacte 
Fase 5. Avaluació d’impacte 
Si la fase 4 determina que l’avaluació d’impacte és viable,s’analitaria 
l’impacte dels ajuts i subvencions desplegats pel Govern de la Generalitat 
en els primers anys de la pandèmia sobre els outcomes de rendiment 
empresarial destacats per la literatura existent, tals com el nombre 
d’empleats, beneficis, probabilitat de supervivència, ..)  

Avaluació del Pla d’Acció de l’Open 
Government Partnership per a 
Catalunya (OGP) (DAEGO) 

Es preveu fer a) una valoració del procés de co-creació del Pla per tal 
d’assegurar que s’ha dissenyat seguint els estàndards de l’OGP; b) fer el 
seguiment de la implementació dels compromisos del Pla i c) establir un 
procés d’anàlisi i reflexió per identificar i extreure’n aprenentatges. 
 
Aquesta avaluació es durà a terme al llarg dels exercicis 2022 i 2023.  

Avaluació del projecte Barnahus 
(DDS) 

Es durà a terme l’avaluació del disseny i es posarà en marxa un sistema 
d’indicadors per fer seguiment del programa.  
 
Es pretén iniciar aquesta avaluació al llarg del 2022 i finalitzar-la el 
2023.  

Assessorament per a l’avaluació 
FPCAT (Consorci FPCAT) (DPPD) 

Es dissenyarà i s’elaborarà el model d’avaluació del Sistema FPCAT de 
forma a consolidar l'avaluació de polítiques públiques com a  instrument 
de generació de coneixement sobre la formació professional a 
Catalunya; amb aquesta finalitat, es farà revisió de les experiències d'FP 
existents a Catalunya i esbrinar com s'han avaluat, conceptualitzar què 
s'entén 'com a èxit' en la formació professional (i com es pot mesurar) a 
partir tant de la participació de diferents actors clau com de l'evidència 
internacional, i finalment, definir una agenda d'avaluacions per donar 
resposta a les necessitats d'evidència per la Formació professional i la 
seva millora contínua. 
L’avaluació s’ha iniciat el present exercici i es preveu la seva finalització 
el 2024.  

Assessorament a la DG de 
Cooperació al Desenvolupament 
(DAEGO) 

El 2022 se seguiran impulsant accions per a promoure la cultura de 
l’avaluació i l’ús de l’evidència en l’àmbit de la cooperació catalana al 
desenvolupament focalitzant en els aspectes següents a) promoció 
d’avaluacions amb propòsit d’ús; b) accions per a acostar l’evidència a 
la presa de decisions; i 3) accions per a la difondre la cultura de 
l’avaluació i l’ús de l’evidència. 
 
Es tracta d’un projecte que es va iniciar el 2020 finalitzarà el 2022: a 
partir de la seva finalització, es valorarà la seva renovació. 



  

 
 

Assessorament a l’EAPC per a la 
institucionalització de l’avaluació 
(DPDAP-VEH) 

El 2022 Ivàlua assessorarà a l’EAPC en la identificació de reptes de 
recerca mitjançant la identificació de propostes de polítiques públiques 
a partir dels resultats de la recerca duta a terme, i treballant sobre 
elements del disseny de la política pública proposada que garanteixin la 
seva futura avaluabilitat. 

Avaluació de la Llei 17/2015, 
d’igualtat efectiva de dones i 
homes (DIF) 

Es lliurarà i farà difusió d’aquesta avaluació el 2022.  

Assessoramenrt per incorporar 
l’avaluació al programa de compra 
pública d’innovació transformadora 

Es donarà suport a la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus en 
l’avaluació del programa de compra pública d’innovació posat en marxa 
pel Departament d’Economia i Hisenda.  
 
L’avaluació es preveu iniciar el 2022 i finalitzar el 2023.  

Assessorament a l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques 
Catalanes i a la Direccio General de 
Recerca pel foment de l’avaluació 
sobre la innovació docent en el 
sistema universitari català 

La col.laboració entre l’ACUP, Direcció General de Recerca i Ivàlua es 
planteja els següents objectius: 
a) Establir un marc per l’avaluació sistemàtica de la innovació docent 
universitària a Catalunya 
b) Avançar en accions que permetin que les iniciatives d’innovació 
docent a les universitats públiques catalanes siguin avaluables a partir 
de la creació d’instruments i promoció de l’avaluació. 
d) Avaluar algun programa d’innovació docent que tingui lloc en el 
sistema universitari català 
La col·laboració tindrà un període de dos anys (2022-2023) i comptarà 
amb col·laboració externa- 

Accions d’avaluació vinculades al 
programa Temps per Cures 

Es col·laborarà amb la DGCOTET del Depoartament de Drets Socials en 
una avaluació que té com a objecte  
a) Anàlisi dels recursos finançats pel programa l’any 2021 
b)Disseny de sistema de seguiment i avaluació de serveis i persones 
usuàries dels serveis finançats en el marc del programa . 
c)Disseny metodològic per l’avaluació de necessitats. 
d)Avaluació de necessitats. 
e)Avaluació de la implementació del programa 
f) Anàlisi de la factibilitat d’avaluar l’impacte del programa. 
La col·laboració preveu iniciarse el 2022 i la seva finalització es preveu 
de cara al 2023.   

 
 
Diputació de Barcelona 
 
Avaluacions i 
assessoraments 

Objectiu 

Avaluació del 
Programa General 
d’Inversions 

El 2022 s’avaluarà la implementació de la política.  

Planificació 
estratègica de 
cooperació al 
desenvolupament 
 

Es farà una sessió de treball sobre l’avaluació dels plans directors de cooperació; es 
tracta d’una activitat a cavall entre una activitat formativa i un assessorament i 
s’elaborarà un document que ha de servir de pauta metodològica per a incorporar 
l’avaluació en l’elaboració dels plans  municipals de cooperació al desenvolupament 
per als municipis de la província de Barcelona que comptin o vulguin comptar amb 
aquest tipus d’iniciatives 

 
Ajuntament de Barcelona 



  

 
 

 
Avaluacions Objectiu 

Suport en l’avaluació del 
pilot de l’IMV 

Ivàlua donarà suport tècnic a l’Ajuntament de Barcelona en l’avaluació d’un 
projecte pilot que consisteix a provar un model d'inserció sociolaboral destinat 
a 1.000 persones beneficiàries de l'IMV residents a la ciutat de Barcelona. El 
projecte consisteix en el disseny i posada en marca d'un dispositiu o oficina 
única (one-stop-approach) que ajudi al desenvolupament d'itineraris de 
polítiques actives adequats a cada perfil de persona (en una visió 
multidimensional i atenció multiprofessional).  
El projecte serà avaluat (mitjançant metodologies i tècniques de 
naturalesa quantitativa i qualitativa) amb l'objectiu de contribuir a generar 
coneixement sobre el model de intervenció, analitzant els factors clau que 
afavoreixin o redueixin el seu impacte positiu a les persones beneficiàries.  
L'avaluació del projecte contribuirà a orientar les administracions públiques al 
disseny de polítiques i serveis que aconsegueixin la consecució dels objectius 
d'incrementar els nivells de inclusió social. 

 
Altres 
 
Assessoraments Objectiu 

Assessorament a la Taula 
del Tercer Sector Social. 
Elaboració d’una eina 
auto-diagnòstica sobre 
l’estat de l’avaluació a les 
entitats 
(TTSC) 

S’assessorarà a la TTSC en la introducció sistemàtica de l’avaluació en les 
seves activitats. 

Avaluació del Pla 
d’Infància 2021-2030 
(Institut Infància i 
Adolescència) 

Es donarà suport en l’elaboració d’un sistema d’avaluació d’aquest pla 

 

Iniciatives Què funciona? 

Iniciatives  Objectiu 

Què funciona en 
matèria de pobresa 
infantil? (DEH) 
 

Es farà una revisió d’evidència, s’aterrarà a la nostra realitat i es farà difusió 
d’aquesta. El projecte es fa en col·laboració amb la DGP del DEH de la Generalitat 
de Catalunya, Unicef i compta amb altres entitats (Save the Children, Institut 
Infància, Plataforma d'Infància de Catalunya, Oxfam) amb altres administracions 
(DIBA, i Ajuntament de Barcelona) i també la comunitat acadèmica 

Què funciona en 
polítiques d’igualtat de 
gènere? (ACJ-DS) 

En el marc d’aquesta iniciativa que tindrà una durada de 3 anys, el 2022 es duran a 
terme 3 revisions, s’aterraran a casa nostra i es faran activitats de difusió de les 
mateixes en col·laboració amb un grup motor amb l’Agència Catalana de Joventut, 
l’Observatori Català de la Joventut i l’Institut Català de les Dones (ICD). 

 
 

Cultura de l’avaluació  

Es treballarà per millorar la presència i la cultura de l’avaluació a diferents nivells i àmbits.  



  

 
 

Iniciatives Què funciona?   

A més de les revisions que es duran a terme en el marc del Què funciona en matèria de pobresa infantil?  
i del Que funciona en polítiques d’igualtat de gènere? S’organitzaran actes amb els diferents partners 
i stakeholders per difondre les evidències que se’n derivin i apropar-les el personal tècnic i decisor; 
també es faran actes per presentar les revisions d’evidència del Què funciona en Educació? en concret 
pel que fa la revisió sobre Programes De Segones Oportunitats i sobre Programes de Reducció de 
Ràtios a l’Aula.  

Eines  

• Proposta de posada en marxa de plans d’avaluacions 
• Desenvolupament de l’eina d’autodiagnosi per a les administracions i entitats  
• Difusió dels toolkits realitzats i s’incorporarà com a eina en les propostes d’avaluació  

 

Xarxa de professionals de l’avaluació (XPA) 

Per l’any 2022, la Xarxa de Professionals de l’Avaluació durà a terme els Avaluavespres, unes trobades 
trimestrals que tenen per objectiu facilitar el networking entre les persones del món de l’avaluació, 
difondre la cultura de l’avaluació i els projectes existents, i debatre els problemes de l’avaluació a 
Catalunya.  

Aquestes trobades aglutinen, per tant, els i les professionals de l’avaluació de Catalunya en un entorn 
d’ambient distès, i tenen com a punt central una xerrada curta sobre un tema relacionat amb 
l’avaluació, entorn del qual es fa el debat i el networking. Els ponents variaran per cada sessió 
d’Avaluavespres i poden ser personal d’Ivàlua (1 sessió), personal inscrit a la Xarxa (2 sessions l’any), 
i una persona del sector provinent de l’estranger (1 sessió l’any). 

El primer Avaluavespres tindrà lloc al Febrer 2022, que serà la sessió inaugural; el segon es preveu que 
tingui lloc entre els mesos de març i abril i que es presenti la Guia sobre com incorporar la participació 
a les avaluacions; els subsegüents Avaluavespres tindran lloc a l’estiu i tardor/hivern del 2022.  

Dins del marc de la Xarxa s’estan organitzant altres activitats que de manera temptativa es podran fer 
el 2022 o bé començar el 2023. Aquestes son: 

• Els Avaluatons: jornades d’entre un i quatre dies, inspirats en els Hackatons, on els analistes 
son presentats amb problemàtiques econòmiques i socials reals de les Administracions 
Públiques participants. L’objectiu és doble: per una banda trobar idees que mitiguin o ajudin a 
solucionar aquestes problemàtiques de manera innovadora, i per l’altra fer xarxa dins la 
comunitat avaluadora.  

• Les Jornades pont entre la recerca i les polítiques son jornades anuals o biennals de recerca 
en polítiques públiques i institucionalització de l’avaluació que tenen com a objectiu enfortir 
els ponts entre la comunitat acadèmica i els responsables de dissenyar i implementar les 
polítiques públiques. 



  

 
 

 

Difusió 

Es potenciarà la presència de les activitats d’avaluació tant en entorns acadèmics com en entorns de 
l’administració mitjançant un pla de publicacions i la participació en seminaris a nivell de l’estat i 
internacionals. 

Es treballarà per fer una compareixença anual al Parlament de Catalunya per explicar l’Estat de 
l’avaluació a Catalunya i els avenços realitzats en matèria d’avaluació.  

 

PROAVA, CIAVA i COAVA 

 
El 2002 es seguirà col·laborant i assessorant  a l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques 
de la Direcció  General de Pressupostos del  Departament d’Economia i Hisenda per a la concreció dels 
encàrrecs d’avaluació del Fons de Promoció de l’Avaluació (PROAVA) impulsat per aquesta unitat 
directiva. 

Ivàlua participarà de forma activa a la Comunitat d’avaluació de la Generalitat (COAVA) compartint les 
diferents avaluacions realitzades i les eines de suport i guies desenvolupades per tal de contribuir a 
l’aprenentatge continu 

Ivàlua també participarà en les activitats que es desenvolupin en el marc de la Comissió 
Interdepartamental d’Avaluació (CIAVA) de la Generalitat de Catalunya.   

 

Formació  

En matèria de formació pròpia es realitzaran les següents accions formatives:  

• Introducció a l'avaluació de polítiques públiques 
• Introducció a l’avaluació econòmica a càrrec de A. Choi (UB)  
• Curs d’introducció de la perspectiva de gènere a les avaluacions 
• Curs d’introducció de la participació a les avaluacions 

Es col·laborarà amb la EAPC en les següents activitats formatives: 

• Escola Administració Pública Catalunya - Docència Màster en Direcció Pública   
• Escola Administració Pública Catalunya - Docència Màster en desenvolupament directiu  
• Escola Administració Pública Catalunya - Docència Màster en Direcció i Gestió Pública  
• Mòdul 7: Pla de Desenvolupament Directiu 

També es duran a terme les formacions següents 

• 4 accions formatives en col·laboració amb el Departament de Drets Socials i en el marc del 
contracte programa de serveis socials   



  

 
 

• En col·laboració amb el COLPIS - Polítiques basades en l'evidència  

 

Comunicació 

• Comunicació gràfica:  es posarà en marxa un seguit de materials sobre experiències en 
avaluació que inclourà infografies i altres suports.  

• Comunicació digital:  es generaran nous continguts al web i xarxes socials i es donarà 
continuïtat a les accions de millora de posicionament i engagement. 

• Comunicació audiovisual: es donarà continuïtat als vídeos mitjançant la posada en marxa de 
píndoles de 20-30 segons per les xarxes socials i es faran més vídeos en matèria 
d’avaluacions 

• Comunicació a mitjans: es faran plans específics de comunicació per a determinades 
avaluacions 

 

Projecció de les activitats d’Ivàlua  

Es traduiran els documents estratègics (guies, avaluacions innovadores i recents, “policy briefs”, 
infografies) a altres llengües (anglès i castellà). 

 

Grup de Treball de Transversalitat de Gènere 

Es durà a terme una diagnosi organitzativa des del punt de vista de la perspectiva de gènere, que serà 
el punt de partida per posar en marxa mesures correctores que han de potenciar la incorporació de la 
perspectiva de gènere de forma integral a tota l’organització.  

Es realitzarà una anàlisi d’eines software per a corregir els textos (Word, correu, PPT, etc.) per tal que 
estiguin escrits en llenguatge inclusiu i es cercaran professionals que permetin donar suport tècnic a 
Ivàlua sobre com redactar d’una forma inclusiva els productes que Ivàlua genera anualment. 

S’incorporaran accions formatives sobre incorporació de la perspectiva de gènere al Pla de Formació 
Interna d’Ivàlua per al 2022. 

 

Pla de formació interna   

Es dissenyarà un nou Pla de Formació del personal d’Ivàlua per a l’any 2022, en el que es continuaran 
potenciant els 3 eixos següents: 

- Eix 1. Accions formatives per a la millora d’habilitats i capacitats transversals a qualsevol lloc 
de treball del consorci;  



  

 
 

- Eix 2. Facilitació de l’accés a formació contínua especialitzada, oferta per altres institucions, 
enfocada tant en processos i mètodes d’avaluació de polítiques públiques, com en l’àmbit de 
la gestió i la comunicació;  

- Eix 3. Assistència a congressos.  

 

Anàlisi de costos d’Ivàlua de l’exercici 2021 i actualització tarifes 

Durant el 2021 s’ha contractat i implementat l’eina EVERHOUR que permet analitzar les hores 
dedicades als projectes i determinar els costos directes de cada actuació d’Ivàlua. Això permetrà el 
2022 realitzar una anàlisi acurada dels costos d’Ivàlua de 2021, que serà la base per a l’actualització 
de les tarifes d’Ivàlua per al 2022. 

 

Seguiment del Pla Estratègic 2022-2025 

S’adaptarà el sistema d’indicadors de què disposa actualment Ivàlua per tal de determinar com 
mesurar de manera sistemàtica l’acompliment de les actuacions previstes per assolir els objectius 
determinats al pla estratègic d’Ivàlua per al període 2022-2025.  Es treballarà per dissenyar uns nous 
indicadors que siguin específics, mesurables, assolibles, temporals i rellevants i mesuraran 
essencialment els objectius anuals i de cara al 2025 que es planteja assolir el consorci. 

 

Elaboració de les noves bases d’execució d’Ivàlua 

L’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública de la 
Generalitat de Catalunya (PGCPGC) estableix que institucions com Ivàlua han de dur a terme un 
seguiment de l’execució pressupostària mitjançant l’aprovació d’unes bases d’execució del 
pressupost que estableixin les normes de gestió d’aquest. 
Les actuals bases d’execució d’Ivàlua daten de l’any 2008 i esdevé necessari una actualització de les 
mateixes per adaptar-se a la normativa vigent d’aplicació en matèria de gestió pressupostària, que 
permeti el seguiment de com gestiona Ivàlua el seu pressupost i que esdevingui un exercici de 
transparència en matèria de gestió pressupostària. Ivàlua treballarà el 2022 per dissenyar unes noves 
bases d’execució i poder portar-les a aprovació del Consell Rector. 

 

 



  

 
 

 

Annex 1: detall d’actuacions amb la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic amb caràcter 
pluriennal  

Atès que la inclusió al Pla Anual d’Actuacions d’Ivàlua és un element determinant per a la formalització dels projectes d’Ivàlua amb la Generalitat 
de Catalunya amb l’entrada en vigor del Contracte Programa signat entre la Generalitat de Catalunya i Ivàlua, tot seguit es detallen les actuacions 
d’Ivàlua amb la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que tenen una perspectiva pluriennal i també les anualitats d’aquestes en els 
projectes en els que en el moment actual aquestes es troben definides.    

 

 

Avaluacions i assessoraments Període de realització
Pressupost 
total 
projecte

2022 2023 2024 2025 2026

Avaluació del Pla Pilot de la Renda Bàsica (DPPD)
2022-2024 i seguiment 
fins al 2026  

302.881,32 132.772,92 25.332,16 35.052,64 70.694,40 39.029,20

Realització d’avaluacions i assessorament en el marc del contracte programa de serveis socials 
(DDS)

2022-2024 342.214,20 85.553,55 85.553,55 85.553,55

Avaluació del Pla d’Educació Digital (DE) 2021-2025 225.632,96 72.793,14 69.479,34 51.327,08 32.033,40

Avaluació del Pla Escoles lliures de violència -Indicadors impacte canal denúncia USAV (DE)
Es preveu una durada 
mínima de 2 anys

Pendent

Pla d’Avaluacions dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya 2021-2023 Pendent

Avaluació del Pla d’Acció de l’Open Government Partnership per a Catalunya (OGP) (DAEGO) 2022-2023 31.370,64 31.370,64

Avaluació del projecte Barnahus (DDS)
Es preveu una durada 
mínima de 2 anys

Pendent

Assessorament per a l’avaluació FPCAT (Consorci FPCAT) (DPPD) 2022-2024 132.920,20 34.979,00 59.648,40 38.292,80

Assessorament a la DG de Cooperació al Desenvolupament (DAEGO) 2020-2022 85.620,92 27.285,26

Assessoramenrt per incorporar l’avaluació al programa de compra pública d’innovació 
transformadora

Es preveu una durada 
mínima de 2 anys

Pendent

Col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques Catalanes pel foment de 
l’avaluació sobre la innovació docent en el sistema universitari català

2022-2023 Pendent

Accions d’avaluació vinculades al programa Temps per Cures 2022-2023 97.978,02 62.041,70 35.936,32


