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PROGRAMACIÓ D‟AVALUACIONS 2016  (ANNEX II PDPO 2016,  16.06.2016) 

Avaluació 
Font de 

finançament 
Entitat Estat 

Data màx. 

lliurament 

Avaluació de la implementació del Consorci per l'Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO) 

FSE Ivàlua Finalitzat 30/09/2016 

El CDSOC va aprovar, mitjançant l'annex 2 del PDPO del 2015, la realització d'una avaluació de l'experiència del COPEVO en el marc de la 

concertació territorial. Aquesta adjudicació s'ha realitzat mitjançant la fórmula de l'encàrrec de gestió amb l'entitat de dret públic Ivàlua. 

Objecte: Realitzar una avaluació retrospectiva de la implementació del COPEVO a partir de la revisió de la documentació al voltant de 

l‟experiència, i de l‟anàlisi qualitativa a partir d‟entrevistes realitzades a informants clau. 

Avaluació del disseny de la implementació del programa 
Treball a les 7 comarques 

Fons propis Ivàlua Finalitzat 30/09/2016 

El CDSOC va aprovar, mitjançant l'annex 2 del PDPO del 2015, la realització d'una avaluació del programa “Treball a les 7 comarques” en el 

marc de la concertació territorial. Aquesta adjudicació s‟ha realitzat mitjançant la fórmula de l'encàrrec de gestió amb l'entitat de dret públic 

Ivàlua. 

Objecte: Realitzar una avaluació del disseny del programa “Treball a ales 7 comarques”, la seva contextualització en l‟experiència 

internacional, l‟evolució dels continguts del projecte, sobre la concertació territorial i les característiques d‟aquests territoris en vers el programa. 

Avaluació del qüestionari Q i el programa Espais de Recerca de 
Feina. - ORIENTACIÓ 

FSE Everis En execució 30/10/2016 

El CDSOC va aprovar, mitjançant l'annex 2 del PDPO del 2015, la realització d'una avaluació del qüestionari de factors d‟ocupació (Q) en el 

marc de l‟orientació professional, així com del programa Espais de Recerca de Feina, ambdós cofinançats per l‟FSE. 

Objecte: Realitzar una anàlisi descriptiva de la implementació tant del Q com del programa Espais de Recerca de Feina i respondre a unes 

preguntes vinculades al funcionament dels serveis i valorar la seva eficàcia en relació amb els seus objectius així com el seu impacte en les 

persones usuàries. 
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PROGRAMACIÓ D‟AVALUACIONS 2016  (ANNEX II PDPO 2016,  16.06.2016) 

Avaluació 
Font de 

finançament 
Entitat Estat 

Data màx. 

lliurament 

Avaluació del programa Accions d’orientació i acompanyament 
a la inserció.- ORIENTACIÓ 

Conf. Sectorial -- En tramitació 2017 

El CDSOC va aprovar, mitjançant l'annex 2 del PDPO del 2015, la realització d'una avaluació del programa “Accions d‟orientació i 

acompanyament a la inserció “en el marc de l‟orientació professional. 

Objecte: Realitzar l‟avaluació de la implementació de l‟orientació de segon nivell de les accions d‟orientació i acompanyament a la inserció i 

respondre a preguntes vinculades al funcionament dels serveis en relació amb el seu objectiu inicial, així com avaluar l‟impacte d‟aquesta 

orientació en relació amb el grau d‟ocupabilitat i la inserció laboral de les persones usuàries. 

Garantia Juvenil: Caracterització de la població i disseny de 
l'avaluació d'impacte 

FSE/GJ Aqr-Lab(UB) En execució 30/11/2016 

El CDSOC va aprovar, mitjançant l'annex 2 del PDPO del 2015, la realització d'una avaluació en el marc de la Iniciativa de la Garantia Juvenil, 

en relació amb la caracterització de la població juvenil i el disseny de l‟avaluació d‟impacte. 

Objectiu: Afinar sobre la caracterització de la població NOEF a Catalunya, així com dels joves inscrits a la Garantia Juvenil i dissenyar 

l‟avaluació d‟impacte de les mesures de la Garantia Juvenil. 

Disseny del Pla d'Avaluació del programa operatiu FSE 2014-

2020 de Catalunya 
FSE Ikertalde Finalitzat 16/09/2016 

El Reglament comunitari de l‟FSE i el programa operatiu de l‟FSE 2014-2020 estableix l'obligatorietat de presentar al 2016 el disseny del Pla 

d'avaluació de PO 2014-2020 de Catalunya, d'acord amb les especificitats establertes per les guies d‟avaluació i les normes europees. 

Objecte: Realitzar el pla d‟avaluació específic del programa operatiu de l‟FSE 2014-2020 de Catalunya, d‟acord amb la guia de seguiment i 

avaluació de l„FSE de la Comissió Europea. 
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PROGRAMACIÓ D‟AVALUACIONS 2016  (ANNEX II PDPO 2016,  16.06.2016) 

Avaluació 
Font de 

finançament 
Entitat Estat 

Data màx. 

lliurament 

Primera avaluació del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de 
Catalunya 

FSE -- En tramitació 30/04/17 

El Fons Social Europeu estableix l‟obligatorietat de realitzar una primera avaluació d‟impacte dels programa cofinançats per l‟FSE en relació 

amb els programes executats en el moment de l‟avaluació. 

Objecte: Valorar l‟impacte de l‟FSE en el desenvolupament de la implementació dels programes operatius. 

Avaluació de les polítiques actives d’ocupació del SOC Conf/FSE -- En tramitació 
3r trimestre 

2017 

La direcció del SOC proposa al CDSOC la realització d‟una avaluació global de les Polítiques Actives d‟Ocupació promogudes des del Servei 

Públic d‟Ocupació de Catalunya, amb l‟objecte d‟analitzar qualitativa i quantitativament el disseny i l‟impacte de cadascuna de les iniciatives o 

programes en relació al seu objectiu específic.  

Per a aquesta avaluació, a banda dels indicadors que provenen de l‟FSE, PAPE, o PAE, es preveu la col·laboració dels responsables per a la 

definició d‟altres indicadors, específicament vinculats als objectius de cada programa, de manera que el procés incorpori el concepte 

d‟autoavaluació.  

Objecte: Realitzar una avaluació qualitativa i d‟impacte dels programes i iniciatives del SOC que permeti reflexionar sobre el seu disseny, 

gestió, execució, implementació i resultats en relació amb els seus objectius cercats inicialment.  

 


