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PER DEMOCRATITZAR LA GESTIÓ POLÍTICA,  
PARTICIPACIÓ CIUDADANA 
 
1) Fer una avaluació oficial per mitjà dels mateixos òrgans de participació 
ciutadana  a les institucions (consells, comissions  i comitès de tot tipus) de 
com es valora la participació de les associacions en els organismes de 
consulta. Fer constar i difondre l’avaluació i emprendre les  millores pertinents 
d’aquesta participació.  

 
2)  Defensar els criteris de civilitat en la vida comunitària enfront de la 
desestructuració comunitària. Crear consells de ciutat  però dirigits per la 
ciutadania, no pel govern municipal. D’aquesta manera també en la 
municipalitat s’aplicaria un sistema semblant a la divisió de poders. S’establiria 
un sistema dialèctic entre l’executiu, (el govern municipal), i l’òrgan proponent, 
consultiu i avaluador (la representació de la ciutadania). Una manera de fer la 
democràcia més directe i combatre la desafecció que provoca el reduccionisme 
de la política de partits. 
 
3) Impulsar experiències de pressupostos participatius i fomentar les taules 
plurals amb presència d'administracions, actors econòmics, ONG i  ciutadans  
en la gestió política per tal de democratitzar la gestió, que actualment és l’àmbit 
on a la pràctica es donen més situacions d’abusos de poder i de tergiversar les 
reivindicacions ciutadanes. 
 
4) Fomentar la valorització social i institucional de les persones voluntàries. Cal 
establir un reconeixement dels mèrits cívics amb efectes creixents com a 
valoració professional, acadèmica i personal. Arribar a un acord entre les 
diferents administracions i els representants d’organitzacions de voluntaris que 
es concreti en un sistema de portar a la pràctica aquest reconeixement.  
 
5) Suport de les administracions a la participació de les ONG en la gestió 
d’activitats d’interès públic, i al paper clau d’aquestes entitats en la societat. 
Que les administracions utilitzin totes les fórmules al seu abast de suport i 
col·laboració amb els projectes de les ONG, i a la possibilitat de cooperar 
mútuament en el desenvolupament d’iniciatives d’interès públic  
 
6) Destinar recursos públics a la formació continua i el reciclatge dins les 
associacions; la disponibilitat d’espais, la dotació informàtica i l’assistència 
organitzativa i per a la burocràcia.  
 
7) Aplicar les recomanacions de la Comissió Nacional per la Racionalització 
dels Horaris Espanyols en tot allò que pugui millorar la dedicació dels ciutadans 
a la relació ONG-institucions. Les administracions han de tenir en compte la 
necessitat d’avançar en una bona gestió dels horaris per a la conciliació amb la 
vida familiar, en productivitat laboral i també per afavorir que els ciutadans 
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puguin conciliar la participació cívica amb els seus horaris laborals. S’han 
d’aplicar les recomanacions de la Comissió que puguin fer avançar en aquests 
sentits. Cal trobar i aprofitar el temps per enriquir la dedicació a l’interès comú 
no dificultar-lo. 
 
8) Estabilitzar l’aportació de recursos i materialitzar les relacions de les entitats 
sense ànim de lucre amb les institucions públiques a través de convenis. 
Aportar recursos a les entitats, no només per a activitats finalistes, sinó també 
per reforçar les seves estructures organitzatives, el seu funcionament i la 
dotació d’infraestructures. Establir sistemes de pagaments avançats per fer 
viables les col∙laboracions entre entitats i administració. 
Unificar, alleugerir i simplificar els processos administratius per accedir a ajuts 
públics i per justificar-los, evitant exigències desproporcionades o duplicitats 
innecessàries entre els diversos òrgans i departaments de l’Administració, 
posant-se al servei de la lògica de les accions desenvolupades per les entitats. 
 
9) Crear la figura del síndic de greuges cívic i associatiu, per tal d’enfortir la 
participació ciutadana i l’associacionisme. Que sigui aquesta figura la que amb 
els suports adients pugui promoure l’eficiència de la participació democràtica i 
defensi l’atenció deguda als ciutadans. Així estava previst al reglament de 
participació ciutadana del Consell Insular, però caldria posar-ho en marxa i fer-
ho extensiu als municipis. 
 
10) Crear un organisme nou entre institucions i ONG per fomentar i afavorir la 
vida associativa i la participació ciutadana, semblant al Fons Menorquí de 
Cooperació, l’Associació Leader Menorca, o una fundació. Una mena de 
federació público-privada per a la vida associativa amb la catalogació d’interès 
públic per poder rebre donacions i gestionar de manera transparent diferents 
tipus de fonts destinats a  la pluralitat d’ONG que tenen difícil gestionar ajudes 
per si mateixes. 
 
11) Definir a mig termini un pla estratègic de subvencions que concreti els 
objectius i els efectes que es pretén amb la seva implicació. Per aconseguir-ho 
caldria constituir una comissió de treball amb la participació de polítics, tècnics 
de l’administració i membres del Fòrum d’ONG de Menorca. 
 
 
FÒRUM D’ONG DE MENORCA 
 
15 d’abril de 2011 


