ANNEX II. INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Per a aconseguir les metes i objectius que es proposa el Pla d'Inclusió i Cohesió
Social d'Alaquàs es crearan diferents eines de control que s’utilitzaran en els diferents
moments d'avaluació d'aquest bé siga una avaluació de seguiment o bé final.
Tant l'entitat pública com els diferents col·lectius que formen el municipi d'Alaquàs
s'implicaran en l'execució dels diferents tipus d'avaluació, controlant i sent actors actius
en el compliment de les mesures i projecte que s'enquadren dins d'aquest Pla.
Els nostres instruments d'avaluació tenen com a objectiu principal garantir que
almenys, la gran majoria d'accions recollides en el Pla siguen executades adequadament,
per a aconseguir l'objectiu de crear entre tots els col·lectius una societat justa que utilitze
els mitjans de prevenció, protecció i atenció social a les persones més desfavorides del
municipi d'Alaquàs.
Per tot això, els instruments d'avaluació que es crearan serviran, als òrgans
competents per a realitzar aquesta avaluació, com a eines per a:
• Aconseguir el compliment ple dels resultats previstos.
• Raonar si el cost de les accions implementades es correspon amb els resultats
aconseguits.
• Explorar si les mesures i la implementació de les accions estan relacionades
estretament amb els objectius que es proposen aconseguir en aquest pla.
• Examinar si les accions i activitats que s'ha implementat amb aquest pla i el
moment de desenvolupament de les mateixes són idonis.
Per a poder fer efectiva aquesta avaluació es crearan una sèrie d'indicadors, que
seran mesurables en relació a les accions que s’aniran implementant.
L'avaluació podrà ser realitzada per 3 serveis diferents de l'Ajuntament d'Alaquàs. En
primer lloc, comptarem amb els informes de seguiment i avaluació que realitzaran els
Serveis Socials, per a posteriorment comptar amb els informes que realitzen tant per part
de l'Agència de Desenvolupament Local, com per part del Centre de Formació Municipal.
En finalitzar d'implementar el Pla, es realitzarà un informe final per part dels tres serveis
valorant la totalitat dels objectius plantejats i les accions proposades.
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DOCUMENT 1. EXEMPLE DE RESUM D'ACCIONS IMPLEMENTADES I
PRESSUPOST DESTINAT

Servei que realitza l'avaluació:_____________________________________________

Línies estratègiques

Núm.
accions
realitzades

Pressupost
any 201_

Línia estratègica 1: Ocupació

€

Línia estratègica 2: Prestacions

€

Línia estratègica 3: Accés a serveis

€

Línia estratègica 4: Cohesió social

€

Línia estratègica 5: Promoció infància

€

Línia estratègica 6: Feminització empobriment

€
TOTALS

€

Equip: ________________________

Tècnic/a: _________________________ Data: ______________ Segell del Servei
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DOCUMENT 2. EXEMPLE D'INDICADORS PER ACCIÓ

Servei que realitza l'avaluació:_____________________________________________

Línia

estratègica

núm.
Objectiu núm.
Acció

INDICADORS:

INDICADORS

DESCRIPCIÓ INDICADORS

VERIFICACIÓ INDICADORS

D’execució
De resultat
D’impacte

OBSERVACIONS:

Persona de contacte per a efectuar el seguiment d’execució de l’acció
Nom i cognoms: _________________________________________________________
Departament o Servei: _____________________________________________________
Telèfon: ____________________________
Correu electrònic: _________________________
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