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Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació 
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Resum de l’estat de les avaluacions 2017, corresponent  a l’annex PDPO 2017. 

L’annex II del PDPO 2017 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. Avaluacions dels programes d’orientació professional.  

El servei d’orientació s’articula des de dos nivells diferenciats però alhora complementaris: un 

primer nivell d’informació i assessorament que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines 

de treball (del SOC) amb mitjans propis i personal propi; i, un segon nivell d’orientació més 

especialitzat que es desenvolupa amb les entitats col·laboradores, ja siguin públiques i/o 

privades, mitjançat els programes Espais de Recerca de Feina i Accions d’orientació i 

d’acompanyament a la inserció. 

Inicialment, les dues avaluacions d’orientació es van planificar juntes però, per temes de gestió 

interna de la contractació  administrativa, l’avaluació d’Espais de recerca de Feina i del 

qüestionari Q (Everis) es va tramitar en l’exercici pressupostari del 2016 i finalitzat a principis 

del 2017, i l’avaluació d’ Accions d’orientació i acompanyament a la inserció -antics IPIS (Aqr-

Lab, Universitat de Barcelona) es va haver de tramitar durant el 2017, i finalitzat a finals de 

desembre de 2017. Ara, ja podem presentar el paquet complet de l’orientació professional. 

Proposta de calendari per a la presentació al grup de treball del CDSOC de les avaluacions 

d’orientació: dimecres, dia 4 de juliol, de 12 a 14 hores. 

 

2. Primera avaluació del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya. 

El Pla específic d’avaluació del programa operatiu de Catalunya 2014-2020 (POCAT), establia 

una primera avaluació del POCAT en el 2017. El SOC va presentar, d’acord amb el  procediment 

establert per la Comissió, les següents avaluacions: 

Informe d'Avaluació del Programa Operatiu FSE de la Generalitat de Catalunya 2014-2020 

(període 2014-2016)  

Avaluació d'impacte del Programa Treball i Formació (convocatòria 2015) en el marc del PO 

FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 

Avaluació d'impacte social del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en 

el programa Catalunya Emprèn (anualitat 2015) i en el PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de 

Catalunya 

Avaluació d'impacte social del Programa de mesures actives d'inserció per a persones 

destinatàries de la renda mínima d'inserció (convocatòria 2014) en el marc del PO FSE 

2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 



 

 

  

Aquestes 4 avaluacions van ser presentades en el marc del grup de treball del FSE on són 

presents les organitzacions del CDSOC. 

 

3. Avaluació de programes de Garantia Juvenil. 

Per a l’exercici 2017 es va plantejar fer una avaluació de determinats programes específics 

promoguts des del SOC en el marc del programa operatiu de la Garantia Juvenil, que 

contemplés l’avaluació d’impacte. L’objecte de l’avaluació serà valorar l’eficàcia, l’eficiència i 

l’impacte dels programes avaluats, d’acord amb les directrius metodològiques determinades al 

treball realitzat l’any anterior. 

S’han avaluat el Programa Singulars i el programa TLN Mobilicat. S’ha de dir que Catalunya ha 

estat l’única CCAA que ha realitzat accions d’avaluació de programes de Garantia Juvenil, i que 

es va iniciar el 2016 amb l’Estudi La Garantia Juvenil a Catalunya: Caracterització de la població i 

disseny de l'avaluació d'impacte i  publicat al web del SOC. 

Proposta de calendari per a la presentació al grup de treball del CDSOC de les avaluacions dels 

programes de GJ: divendres, dia 13 de juliol, de 12 a 14 hores. 

 

4. Model de prospecció de necessitats de formació i qualificacions professionals. 

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

qualificació professionals que serveixi per determinar les prioritats de formació i qualificació 

professionals en la programació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquest treball està 

encarregat a la consultora Ikertalde i, actualment, està en fase de validació interna. 

Proposta de calendari per a la presentació al grup de treball del CD SOC del model: setembre 

2018. 

 

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

L’objecte d’aquesta nova avaluació de la formació professional per a l’ocupació és valorar 

l’eficiència, l’eficàcia i l’impacte dels programes de formació per a l’ocupació promoguts pel 

SOC/CFCC i, especialment, la contribució dels certificats de professionalitat en l’ocupabilitat de 

les persones desocupades. Aquesta contractació es va iniciar al 2017 però la tramitació oberta 

d’aquest contracte s’està allargant, per la qual cosa, es preveu el seu inici durant l’últim 

trimestre del 2018 i s’allargarà durant el primer semestre de 2019. Tot i així, està previst el 

lliurament parcial de les avaluacions de les diferents iniciatives de formació professional per a 

l’ocupació a avaluar. 

 



 

 

  

Resultats de l’avaluació de PAPE, 2017 

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). 

El passat mes de maig s’han conegut els resultats d’aquests indicadors, amb la següent 

distribució econòmica resultant: 

      

Comunitat Autònoma Distribució abril 2018 Distribució abril 2017

Andalucía (*) 346.242.891,00 €      358.228.124,00 €      

Aragón 61.060.955,00 €        53.286.516,00 €        

Asturias 59.304.515,00 €        54.831.951,00 €        

Illes Balears 46.042.109,00 €        39.615.987,00 €        

Canarias 141.487.120,00 €      124.571.877,00 €      

Cantabria 29.650.615,00 €        26.000.746,00 €        

Castilla y León 124.618.926,00 €      112.012.656,00 €      

Castilla-La Mancha 87.707.283,00 €        84.506.207,00 €        

Cataluña 341.824.454,00 €      299.151.062,00 €      

Comunidad Valenciana 196.298.770,00 €      191.028.411,00 €      

Extremadura 89.854.469,00 €        76.311.332,00 €        

Galicia (**) 164.435.714,00 €      145.750.224,00 €      

Madrid 270.490.755,00 €      241.069.306,00 €      

Murcia 60.678.223,00 €        54.917.217,00 €        

Navarra 23.766.589,00 €        21.200.625,00 €        

País  Vasco - -

La Rioja 11.361.902,00 €        10.842.159,00 €        

Ceuta - -

Melilla - -

TOTAL 2.054.825.290,00 €  1.893.324.400,00 €   

Cal tenir en compte que els indicadors del 2017 (aplicats al 2018) van tenir una  important 

redefinició que va afectar a la puntuació de Catalunya a la baixa pel que fa als indicadors 

estratègics i, en canvi, es va millorar en els indicadors estructurals. En tot cas, el resultat sobre 

el finançament en la distribució de fons és que Catalunya va ser la segona CCAA en valor 

absolut (després d’Andalusia), però la primera en creixement absolut (42.6 milions) i la quarta 

en creixement relatiu (14,26 %) respecte l’any anterior. 

Aquesta comparativa respon a la primera assignació de Conferència Sectorial. L’any passat el 

SEPE va fer una segona distribució un cop aprovats els pressupostos, que va comportar una 

segona assignació de 23,4 milions d’euros a Catalunya, en relació a les puntuacions obtingudes 

aquell any al PAPE. 

 

 



 

 

  

Pla d’avaluacions 2018, corresponent  a l’annex II del PDPO 2018. 

 

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

El Pla específic d’avaluació del programa operatiu del FSE de Catalunya, per al període  2014-

2020, estableix un calendari d’avaluacions a realitzar, d’acord amb les instruccions de la 

Comissió Europea. 

L’avaluació de 2019, així com ho va ser la del 2017, consistirà a valorar l’efectivitat, l’eficàcia i 

l’impacte de determinats programes implementats en el marc del Programa Operatiu del FSE 

2014-2020 de Catalunya. L’equip avaluador ha de valorar el grau de desenvolupament dels 

programes i la seva contribució als objectius del Programa Operatiu en consonància amb 

l’enfocament a resultats que regeix el període de programació 2014-2020. Les conclusions 

obtingudes i el seguiment que se’n faci s’han d’incloure en l’informe anual de 2019. 

Atès que les avaluacions es realitzen sobre programes que han finalitzat durant l’exercici 

anterior a l’avaluació; que durant el període del Programa Operatiu s’han d’avaluar iniciatives 

de totes les prioritats d’inversió; i que les iniciatives imputables al nou període van començar 

majoritàriament en el 2017, des del SOC s’ha proposat l’avaluació dels següents programes: 

� Prioritat d’inversió 8.1, Objectiu específic 5: Millorar l’ocupabilitat de les persones 

desocupades o inactives, especialment d’aquelles amb més dificultats d’accés al 

mercat laboral, per mitjà de l’adquisició d’experiència professional, incloses les 

iniciatives locals d’ocupació: 

o Convocatòria regulada per la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, 

per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de 

subvencions per al Programa de Treball i Formació (PANP). 

� Prioritat d’inversió 9.1, Objectiu específic 1: Millorar la inserció sociolaboral de 

persones en situació o en risc d’exclusió social, a través de l’activació i d’itineraris 

integrals i personalitzats d’inserció: 

o Convocatòria regulada per l’Ordre TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la 

qual es convoquen per a l’any 2017 les 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). 

� Prioritat d’inversió 9.5, Objectiu específic 2: Augmentar la contractació i mantenir en 

l’ocupació a les persones pertanyents a col·lectius en situació o risc d’exclusió social 

per part d’entitats de l’economia social: 

o Convocatòria regulada per la Resolució TSF/2320/2016, de 14 d’octubre, per 

la qual s’obre la convocatòria pluriennal per als anys 2016 i 2017 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.  

Aquesta avaluació s’ha de realitzar d’acord amb les prescripcions dels Reglaments 1303/2013 i 

1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, amb el Pla Estratègic Nacional d’Avaluació i 

amb el Pla d’Avaluació del programa operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya, així com de la resta 

de documents i guies que determinen la metodologia i el seu contingut. 

De la mateixa manera que es va fer a la primera avaluació del FSE, es convocarà el grup de 

treball del FSE, tant a l’inici com al final de l’avaluació, per donar participació de la mateixa als 

agents socials i econòmics membres del POCAT.  

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

Continuar amb la tramitació de l’avaluació de la formació professional per a l’ocupació amb 

l’objectiu de valorar l’eficiència, l’eficàcia i l’impacte dels programes de formació per a 

l’ocupació promoguts pel SOC/CFCC i, especialment, la contribució dels certificats de 

professionalitat en l’ocupabilitat de les persones desocupades.  

Les iniciatives de formació professional per a l’ocupació objecte d’avaluació són: 

� 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) 

Atès el volum de les iniciatives de formació, aquesta avaluació s’estendrà fins a finals del 

primer trimestre del 2019, tot i que està previst que es lliurin  les avaluacions parcials.  

 

3. Estudi sobre la implementació de les estratègies territorials.  
 
L’objecte de la licitació consisteix a fer una anàlisi comparativa entre les diferents estratègies 
territorials identificades a nivell europeu, estatal o autonòmic. Aquesta anàlisi ha de 
comprendre la identificació d’un nombre significatiu d’estratègies territorials de 
desenvolupament econòmic i d’ocupació de diferents territoris, que permeti l’anàlisi 
comparativa del disseny, la implementació i els resultats obtinguts en les diferents estratègies. 
 
 

 

 



 

 

  

4. Bases per a l’Ocupació Juvenil      

 
L’evolució de la població desocupada juvenil en els darrers anys, els estudis i avaluacions 

realitzades dels programes de Garantia Juvenil, i els resultats de la implementació del 

Programa de Garantia Juvenil ens obliga a fer una reflexió del marc estratègic de les Bases per 

a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya del 2014. En aquest sentit, es proposa fer una 

revisió i adequació de les bases de la política d’ocupació juvenil. 

 

5. Nou PDPO 2019-2020 

Durant el segon semestre de 2018 s’ha d’iniciar la confecció del 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.  


