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Pla d’avaluacions i estudis del 2019 

 

1. Resum de l’estat de les avaluacions 2018, corresponent a l’annex PDPO 2018. 

L’annex II del PDPO 2018 recull les avaluacions aprovades en el marc del Consell de Direcció 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. A continuació s’informa de l’estat de gestió 

d’aquestes avaluacions: 

1.1. Segona avaluació intermèdia del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya  

A finals del primer semestre de 2019 s’ha de presentar a la Comissió Europea l’avaluació 

intermèdia del Programa Operatiu del FSE a Catalunya 2014-2020 (POCAT), juntament a mb 

l’informe de seguiment anual del POCAT.  

En guany, el SOC ha sol·licitat l’avaluació del POCAT a Ivàlua i, en paral·lel, s’ha realitzat la 

contractació externa de les avaluacions de programes específics a la consultat Red2Red. 

Concretament, s’avaluaran els següents programes cofinançats pel FSE: 

- RESOLUCIÓ TSF/2483/2016, de 28 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria 

per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis 

integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb 

discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS). Nombre de beneficiaris aprox. 

1.000 persones. 

- ORDRE EMO/199/2015, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la 

realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en 

risc o situació d'exclusió social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015. 

(Empreses d’inserció) 

D’altra banda, el SOC està duent a terme una avaluació de la formació professional per a 

l’ocupació,  i entre les iniciatives de formació existeix una línia de la programació dels CIFO que 

estan cofinançades pel FSE. En aquest sentit, s’ha prioritzat aquesta avaluació parcial per 

poder incorporar-la a l’avaluació del POCAT. 

Per últim, la Comissió Europea està duent a terme directament una avaluació a Catalunya de la 

línia del programa Treball i Formació destinada a persones aturades de llarga durada, en el 

marc d’un projectes pilot d’avaluacions amb contrafactual. 

1.2. Avaluació de la formació per a l’ocupació. 

Actualment s’està executant l’avaluació de la formació professional per a l’ocupació, 

corresponent a les següents iniciatives convocades en el 2016 i executades en el 2016 i 2017: 

Les iniciatives de formació professional per a l’ocupació objecte d’avaluació són: 
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� Formació Ocupacional en Àrees Prioritàries (FOAP) 

� Formació amb Compromís de Contractació(CCC) 

� Forma i Insereix (FI) 

� CIFO 

� Acord Marc 

� CP Privats 

� Consorci per a la Formació Contínua (CFCC) 

L’empresa consultora adjudicatària del contracte va ser Everis i està previst que disposem dels 
primers informes preliminar a finals del primer semestre del 2019. 

 

1.3. Bases per a l’Ocupació Juvenil      

 
Actualment s’està duent a terme la revisió de les bases estratègiques de la política d’ocupació 

juvenil, iniciada en el 2014 i que finalitza el 2020. Els canvis normatius de la Garantia Juvenil i 

l’evolució del context socioeconòmic feia recomanable aquesta revisió, amb una visió post 

2020. En aquesta revisió ha estat acompanyada per la Universitat de Barcelona i compta amb 

la participació de les institucions públiques i les organitzacions representants dels joves.  Està 

prevista la seva finalització a finals del primer trimestre del 2019. 

1.4. Nou PDPO 2019-2020 

Durant el segon semestre de 2018 i primer trimestre del 2019 s’està duent a terme el nou Pla 

de desenvolupament de les polítiques d’Ocupació, coincidint amb la recta final de la ECO 2014-

2020 i dels programes operatius del FSE.  

1.5.  Estudi sobre la implementació de les estratègies territorials.  
 
Estava prevista la licitació de l’estudi sobre la implementació de diferents estratègies 

territorials identificades a nivell europeu, estatal o autonòmic. El procediment intern per a la 

tramitació de la contractació no es va poder finalitzar en temps i forma per al 2018, per la qual 

cosa es tornarà a programar per al 2019. 

1.6. Informe de detecció de necessitats de formació i qualificacions professionals. 

L’objecte és dissenyar un model de detecció prospectiva de necessitats de formació i 

qualificació professionals a partir del qual poder confeccionar els informes periòdics que 

serveixin per determinar les prioritats de formació i qualificació professionals en la planificació 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Està en fase de validació i disseny de procediments 

interns així com la valoració de la incorporació de noves eines analítiques. 
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2. Resultats del pla d’avaluacions del 2018 

2.1. Seguiment de les recomanacions de les avaluacions anteriors. 

Al final del present document es recullen, d’una forma molt sintètica, les recomanacions de les 

avaluacions finalitzades durant el període de vigència del PDPO 2017-2018 i l’estat 

d’acompliment d’aquestes recomanacions en les convocatòries posteriors en el moment de 

confeccionar el present document. 

2.2 Avaluació dels indicadors del PAPE 2018 

Un dels elements de l’avaluació del PDPO, al marge de les avaluacions específiques 

programades en el pla d’avaluacions, és el resultat dels indicadors del PAPE que impacten 

directament en el finançament de les polítiques actives d’ocupació promogudes pel Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya (fons de Conferència Sectorial). 

A la data del present document encara no disposem dels resultats dels indicadors del PAPE 

2018, si bé cal fer les següents observacions: 

a) La definició dels indicadors del PAPE 2018 difereixen dels indicadors del 2017, la qual 

cosa provoca una ruptura de la sèrie fins al moment. Aquests canvis estan en la línia de 

reduir el nombre d’indicadors i donar més pes als indicadors de resultats i d’impacte 

(inserció) en relació als indicadors de procés.  

b) Per acord de la Conferència Sectorial del 2018, el model de finançament varia respecte 

l’aplicat en els anys anteriors, de tal forma que en el 2019, el finançament de 

Conferència Sectorial es fixa en base al 95% del pressupost assignat en el 2018 i el 5% 

restant en base als resultats dels indicadors del PAPE 2018 i altres elements a valorar. 

En el 2020, està previst que la incidència del PAPE sobre el pressupost sigui com a 

màxim del 10% i, pel 2021, del 15%. En paral·lel s’està aprovant un canvi substancial en 

la matriu d’indicadors del PAPE, donant rellevància a l’impacte (inserció) i als nous 

indicadors de la UE anomenats indicadors clau, que se sumaran als indicadors 

estratègics i estructurals. 

2.3 EVADES 

El programa EVADES (Evaluación del desempeño) es un avaluació sobre 8 factors objecte 

d’anàlisi sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del Serveis Públics d’Ocupació a 

nivell estatal i que neix a partir de la Decisió Nº 573/2014/UE del Parlament Europeu i del 

Consell de la UE, de 15 de maig de 2014, sobre una major cooperació dels serveis públics 

d’ocupació (SPE). 

La primera avaluació es va fer el 2015 i la segona es va realitzar durant el 2018. Els resultats 

d’aquesta avaluació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va ser el següent: 
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L’evolució de l’indicador global és positiva  (de 2,9 a 3,6 punts), per tant,  l’evolució del 

SOC en el seu conjunt en relació als indicadors  analitzats és positiva.
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 3. Pla d’avaluacions i estudis 2019, corresponent  a l’annex II del PDPO 2019. 

3.1. Avaluació del programa de Noves Oportunitat de GJ 

Dins del cicle d’avaluacions de programes de Garantia Juvenil es proposa avaluar el programa 

Noves Oportunitats. Aquest programa la gestió mitjançant el procediment de contractació 

administrativa.   

3.2. Avaluació del programa Eurodissea a Catalunya 

En el marc de les iniciatives de mobilitat europees, en el 2018 es va avaluar el programa TLN 

Mobilicat i es proposa per al 2019 fer l’avaluació del programa Eurodissea a Catalunya. Aquest 

programa ofereix als joves europeus la possibilitat d'adquirir experiència professional i 

personal, i millorar el coneixement i l'ús d'un idioma estranger, mitjançant la realització de 

pràctiques en empreses. Són pràctiques professionals, remunerades amb una beca mensual 

que permet atendre les despeses per manteniment, allotjament i transport local, així com 

gaudir d'una formació lingüística, a càrrec de la regió d'acolliment. 

Aquesta avaluació s’incorporarà amb les resta d’avaluacions dels diferents països que formen 

part de la xarxa europea d’Eurodissea. 

3.3. Avaluació del programa d’ajuts a les Agències de col·locació 

Aquest programa ofereix ajuts a les agències de col·locació per a la realització d’accions de 

prospecció d’empreses per a la captació d’ofertes de treball; accions relacionades amb la 

valoració del perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional, en 

relació amb els requeriments i les característiques dels llocs de treball identificats en les 

accions de prospecció d'empreses; accions de seguiment de les candidatures proposades per 

l'agència amb les empreses i les persones candidates; accions de preparació de les entrevistes 

laborals que siguin conseqüència de les candidatures proposades per l'agència de col·locació; i 

accions per millorar els resultats d'intermediació adreçats a reforçar la intermediació laboral 

de les persones. 

L’objecte de l’avaluació és analitzar l’eficàcia d’aquestes accions, la seva implementació i 

l’impacte en la inserció laboral de les persones aturades.  

3.4. Estudi de les estratègies territorials 

Es recupera la tramitació d’aquest estudi per executar-lo en el 2019. 

3.5. EVADES 2019 / PAPE 

L’avaluació EVADES està planificada cada 2 anys a nivell europeu. Des del SEPE es demana a les 

CCAA que anualment realitzem igualment l’avaluació en base a les directius del SEPE, ja que  

en els nous indicadors del PAPE 2019 està previst un indicador específic d’EVADES per CCAA. 
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3.6. Estudi model de satisfacció de la cartera de serveis. 

Un cop aprovada la cartera de serveis del SOC, cal mesurar la satisfacció de les persones 

usuàries i de les empreses a cadascun dels àmbits ocupacionals que estableix la llei del SOC. En 

aquest sentit, es necessari analitzar el què preguntar, quin mecanisme és el més idoni, quan 

fer les enquestes i amb quina periodicitat i a qui es dirigeix l’enquesta en base al servei o 

programa a analitzar.  

3.7. Informe sobre necessitats de formació i qualificacions professionals. 

L’objecte d’aquest informe és redactar un informe de detecció de necessitats de formació i 

qualificacions professionals a partir del model pactat, i en coordinació amb el CCFP. 

3.8. Inici treballs ECO 2021-2030 

La nova Estratègia catalana d’ocupació requerirà de treballs previs d’anàlisi de mercat de 

treball, d’anàlisi de resultats de l’actual ECO i de processos de participació que ajudin a 

identificar els objectius estratègics i les fites i els indicadors més adients. Atès que són 

processos llargs, caldrà iniciar l’avaluació ex-ante durant el darrer semestre del 2019 per 

continuar la redacció de la nova estratègia al llarg del 2020.< 


