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1. Resum de l’estat de les avaluacions corresponents a l’annex II PDPO 2019. 

L’annex II del Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació 2019 (PDPO 

2019) 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 Avaluació dels indicadors del PAPE 2019  

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 reunió de Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, 20 de desembre de 

2018, es van aprovar els criteris distribució territorial dels crèdits per al període 2019-

2021. Aquest acord garantia un compromís d’assignació de fons mínim del 95%, 90% i 

85%, successivament en el trienni de 2019-2021,  de l’any anterior a les CCAA. La resta 

de fons es distribueix segons tres criteris: un 30% segons l’assoliment d’objectius del 

PAPE, un 30% segons les persones treballadores als CETS, un 35% segons el nombre de 

demandants, i un 5% final segons el nombre de persones ocupades. 

Els indicadors del PAPE són de dos tipus: 

• Els indicadors estratègics estan associats a plans o polítiques concretes 

destinats a col·lectius prioritaris (joves, aturats llarga durada).    

• Els indicadors estructurals mesuren la cobertura i l’eficàcia vinculada amb 

els eixos de la cartera de serveis (orientació, formació, igualtat, 

autoocupació). 

 Els resultats globals obtinguts a l’avaluació dels indicadors del PAPE a Catalunya, en els 

darrers anys han estat els següents: 

PAPE Catalunya
Puntuació 

2016

Rànquing 

2016

Puntuació 

2017

Rànquing 

2017

Puntuació 

2018

Rànquing 

2018

Puntuació 

2019*

Rànquing 

2019*

Indicadors estratègics (0,5) 0,654 4 0,486 8 0,749 2 0,544 5

Indicadors estructurals (0,5) 0,559 11 0,621 5 0,642 5 0,457 5

Global 0,554 7 0,554 7 0,696 4 0,501 3

(*) En el 2019, la definició dels indicadors del PAPE canvien substancialmenet, trencant la sèrie temporal.
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1.2 Avaluació del programa de Noves Oportunitats de GJ 

L’avaluació del programa de Noves Oportunitats, finançat en el marc del Programa 

Operatiu de Garantia Juvenil, està finalitzada per part de l’equip avaluador de la 

Universitat de Barcelona. Actualment es trona en fase de presentació dels resultats 

preliminars al SOC i al grup de treball del CDSOC. 

1.3 Avaluació del programa Eurodissea a Catalunya 

L’avaluació del programa Eurodissea no ha finalitzat en el moment de presentar aquest 

informe. En aquesta ocasió, per la naturalesa de les activitats dels programa es va 

considerar adient realitzar-la directament per la Secretaria Tècnica. 

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

L’avaluació del Programa d’ajuts a les Agències de Col·locació va ser presentat al CDSOC 

al desembre de 2019. 

1.5 Avaluació de les formació professional per a l’ocupació 

L’avaluació integral de les diferents iniciatives de formació professional per a l’ocupació 

promogudes des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la 

Formació Contínua de Catalunya van finalitzar al llarg del 2019. Actualment està fase de 

valoració dels resultats en el grup de treball del CDSOC. 

2. Altres estudis 2019 

2.1 Estudi de les estratègies territorials 

La direcció del SOC va prendre la decisió no de efectuar aquest estudi, atès que durant 

el 2019 encara s’estava gestionant el Decret de concertació territorial. 

2.2 Estudi model de satisfacció de la cartera de serveis. 

S’ha conclòs la primera fase del treball amb la definició conceptual i metodològica per 

estendre el model de satisfacció a tots els serveis del SOC. En paral·lel s’ha efectuat, a 
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finals de l’any 2019, un estudi de satisfacció dels serveis d’orientació a les oficines de 

treball i del servei d’intermediació. 

2.3 Informe sobre necessitats de formació i qualificacions professionals. 

L’informe de detecció de necessitats de formació i qualificacions professionals 

referenciat tant a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a la Llei 10/2015 del 19 de juny, de formació 

i qualificació professionals s’està duent a terme des del Consell Català de Formació 

Professional. 

El SOC, en el seu àmbit de gestió, realitza anualment la detecció de necessitats 

formatives durant la planificació prèvia de la convocatòria de Formació professional per 

a l’ocupació en àrees prioritàries (FOAP). Com a novetat, destacar l´ús de l’índex sintètic 

Treball per ocupacions en la metodologia de càlcul en les prioritats formatives. 

2.4 Inici dels treballs de l’ECO 2021-2030 

La planificació dels treballs i dels recursos necessaris per a la redacció de la proposta de 

l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2021-2030 es van iniciar a finals de 2019 i principis 

del 2020. Amb motiu de la irrupció de la COVID-19, hem redissenyat la metodologia per 

adaptar-nos a la participació telemàtica dels participants (interns i externs). 

2.5 Revisió de les bases estratègiques de la política d’ocupació juvenil 

En el 2019 va finalitzar el treball participatiu per a la revisió de l’actual estratègia 

d’ocupació juvenil. El document resultant va ser presentat en la Comissió de Seguiment 

del CDSOC. 

3. Proposta d’avaluacions 2020 

3.1 Avaluació del servei d’intermediació laboral 

L’avaluació de disseny de la intermediació laboral promoguda pel SOC té com finalitat la 

de millora de l’eficàcia i eficiència d’aquesta política en un nou marc de col·laboració 

públic-públic i públic-privat.  Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte PROAVA de la 

Generalitat de Catalunya, que té per objecte la promoció de les avaluacions de les 

polítiques públiques entre els departaments i organismes autònoms de la Generalitat de 
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Catalunya, així com l’establiment de criteris de qualitat i metodologies d’avaluació 

vàlides d’acord amb els estàndards internacionals. 

3.2 Desenvolupament dels treballs de l’ECO-Q 2021-2030 

Al llarg de l’any 2020 es durà terme els treballs per a la definició de les línies i objectius 

estratègics del Sistema d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de disposar de la 

proposta de l’ECO a finals de l’any 2020. 


