
 
 

Sr/Sra., 

 

El tercer sector s'entén com a part clau del capital social perquè contribueix a identificar 

necessitats que operen des de la proximitat i l’atenció personal i desenvolupa relacions 

de confiança basades en el bé comú.  

Una de les missions del Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca és la incidència 

i interlocució davant els poders públics amb l’objectiu de millorar els mecanismes de 

diàleg, d’intercanvi i de col·laboració entre les institucions públiques i el teixit 

associatiu. Consideram que aquest és el mitjà més eficient i eficaç per fer garantir els 

drets socials de la ciutadania.  

Amb aquest propòsit, vos passam el següent qüestionari amb la intenció que el 

contesteu i que, en el termini d’un mes, convoqueu la comissió de treball entre el CIMe 

i el Fòrum ETS Menorca per intercanviar impressions sobre l’esmentat qüestionari. La 

nostra voluntat és aprofundir en el coneixement de les pràctiques de les administracions 

públiques en relació al concepte i criteris procedimentals en l’adjudicació de 

subvencions públiques a les entitats del tercer sector per, posteriorment, presentar una 

proposta de millores que atengui a les necessitats de les pròpies administracions i del 

teixit associatiu.  

Restant a la vostra disposició, vos saluda cordialment, 

 

Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca 

 

Maó, 28 d’abril de 2014 

 

 

 

 

 



 
 

Segons vostè ... 

a) En relació al concepte i l’actitud 

1. Pensa que les subvencions públiques a les ONL són un instrument per dur a la 

pràctica el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de 

promoció d’una finalitat pública? 

2. Reconeix en les subvencions una eina per afavorir i consolidar el moviment 

associatiu? 

3. Quin grau de prioritat per a l'administració pública haurien de tenir les 

iniciatives empreses des de la societat civil i quin nivell de suport econòmic 

públic haurien de tenir aquestes? 

4. Si l'administració disposa del 100% del pressupost per desenvolupar un 

determinat projecte d'utilitat pública, a l'hora que d'interès per a l'equip de 

govern, hauria de ser la pròpia administració que realitzés el projecte? 

5. Entén que l’adquisició de productes o serveis d'una determinada ONL és una 

subvenció a aquesta entitat? 

6. Creu que quan l'administració pública ha d'adquirir productes o serveis hauria de 

prioritzar l'oferta de les organitzacions no lucratives? 

b) En relació al procediment de 

b1) Convocatòria  

7. Creu en l'assignació nominal i directa d'ajuts públics a determinades entitats o 

projectes? En cas afirmatiu, baix quin criteri? 

8. Creu que s’hauria de destinar finançament públic únicament a iniciatives i 

projectes finalistes? 

9. Per contra, creu que únicament es podria concedir ajuts públics per la via de 

convocatòria pública, oberta o restringida, competitiva o no? 

10. Creu que es podrien donar ajuts econòmics amb diners públics directament a 

despeses d'estructura de les associacions o per contra creu que aquestes s'haurien 

de finançar amb els recursos propis de l'associació? 

11. Creu que les despeses d'estructura de les entitats que fan possible un projecte 

d'interès són partides imputables al propi projecte i susceptibles de ser 

finançades per l'ajut públic? 

12. Creu que és possible finançar amb diners públics un determinat % de les 

despeses de funcionament d'estructures associatives de 2n nivell (federacions, 

coordinadores, etc.)? 



 
 

13. Considera que es podria arribar a finançar completament amb diners públics el 

projecte d'una determinada associació? 

14. Creu que les despeses de personal vinculat directe o indirectament a un projecte 

haurien de ser partides subvencionables? 

15. Creu que el treball dels voluntaris en un projecte d'alguna manera s'haurien de 

comptabilitzar i haurien de poder ser subvencionats? 

16. Creu que s'hauria de poder assegurar des d'un principi l'ajut públic a projectes 

plurianuals, comprometent diferents exercicis pressupostaris de l'administració 

concedent? 

b2) Resolució 

17. En les línies de subvenció per convocatòria, creu possible i interessant comptar 

amb persones externes a la pròpia administració, com a membres del jurat que 

ha de valorar els projectes? 

18. Anant més enllà, creu interessant articular un procediment participatiu extern a 

la pròpia administració per resoldre les diferents convocatòries de subvencions? 

19. Creu possible que la resolució de les convocatòries de subvencions es realitzi en 

el primer trimestre de l'any? En el seu defecte, què creu que ho impedeix? 

20. Els projectes presentats a una convocatòria d'ajuts s'haurien de poder replantejar 

en base a la subvenció rebuda? 

b3) Tràmits 

21. Considera convenient articular un procediment de presentació de documentació 

més àgil, de control a posteriori, per poder optar a les convocatòries d'ajuts? 

b4) Pagaments 

22. Creu convenient que l'administració concedent d'una subvenció articuli sistemes 

per poder avançar la totalitat o part de l'ajut econòmic a l'entitat receptora abans 

de la justificació de les despeses? 

23. Creu possible incorporar com a cost imputable a un projecte les despeses 

financeres d'un possible préstec bancari en base a la subvenció aprovada? 

24. Els ingressos totals finals d'un determinat projecte, sumant els ajuts públics i 

privats (i els ingressos generats del propi del projecte si n'hi ha), si superen el 

100% dels costos, han de fer reconsiderar l'aportació pública final? 

 

 



 
 

b5) Justificació 

25. On pensa que s'haurien d'articular instruments de control per garantir el bon 

destí de les subvencions?:  

• En el coneixement de l'entitat receptora i la seva trajectòria? 

• En la consistència del projecte a finançar?  

• En el compliment dels objectius del projecte?  

• En la justificació dels costos finals del projecte? 

26. Acceptaria un balanç positiu ingressos-despeses si aquest es destina a una 

finalitat pública d'interès general? 

27. Consideraria convenient un major control sobre l'esforç dedicat, els objectius 

finalment aconseguits i el costos reals finals del projecte per garantir el bon ús 

dels fons públics? 

28. En la justificació econòmica dels projectes executats i subvencionats, creu que 

l'administració concedent hauria de poder acceptar despeses no previstes 

inicialment si aquestes estan justificades? 

29. Per garantir el bon ús de les ajudes públiques, creu que podria ser suficient 

articular un procediment de sanció i retorn dels fons públics no justificats o mal 

utilitzats? 

30. Creu amb la possibilitat de crear un sistema participatiu per al seguiment i 

avaluació dels projectes finançats amb fons públics? 

 


