ACTA DE L’ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES
ILLES
Palma 15 de juny
Lloc de realització; seu de Projecte Home
Entitats assistents; Rosa Tugores (Dime), Juana Lozano (Creu Roja), Marian Vives
(Amadiba), Xavier Torrens (espiral), Pep Lluis Riera i Aina Canaves (FMF), Ulla Brita
Eriksson (Projecte Home) Silvia Maroto (Naum), Alejandra (Once) Maria del Señor
Nadal (Caritas), Juan Francisco Munar (Predif) Aina Capellà (Fundació Ires) i Marga
Gayà (tècnica de la Plavib)
Excusen la seva assistència; Fundació Kairos,
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
La presidenta de la Plavib, Marian Vives, procedeix a la lectura de l’acta.
Es completa l’apartat d’entitats assistents indicant el primer llinatge de totes les
persones assistents. S’aprova per assentiment.
A proposta de la CE es modifica l’ordre del dia per tal de donar pas a les noves entitat i
que puguin participar de ple dret a l’assemblea.
8. Aprovació entrada noves entitats.
N’Aina Capellà de Fundació Ires explica el seu funcionament, programes, àmbits
d’actuació. La Fundació te delegació a Mallorca des de l’any 1987, serveis propis i
serveis de diferents administracions. Tres àmbits d’actuació; 1- acció social dins l’àmbit
judicial, 2- Accions contra la violència familiar i de gènere i 3- àmbit inclusió social.
Tenen tres programes de voluntariat. Un de voluntariat dins els Serveis de violència de
gènere i sobretot en el programa d’atenció a infants fills de dones víctimes de violència
de gènere, un altre dins l’àmbit judicial i el tercer en l’àmbit d’inclusió, aquest darrer es
desenvolupa a Manacor.
Na Juana Lozano li demana que esperen de la Plavib i què poden aportar? N’Aina
respon que sobre tot esperen i poden aportar intercanvi d’experiències.
S’aprova l’entrada de Fundació Ires per unanimitat.
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2. Presentació avaluació accions d Pla d’acció 2012-2014.
La secretària tècnica de la PLAVIB explica el que s’ha fet de les accions a cadascuna de
les línies estratègiques del pla d’acció 2012-2014. Aquest resum s’enviarà per escrit a
les entitats.
3. Memòria d’activitats 2014.
Na Marian Vives, presidenta de la Plavib, reflexiona sobre el que va ser el congres
estatal de Voluntariat i les jornades prèvies i assenyala que son una bona base per fer
el nou pla estratègic.
S’aprova la memòria 2014 per assentiment i es presentarà als mitjans durant el mes de
juny.
4. Liquidació pressupost 2014.
En Xavi Torrens, tresorer de la Plataforma explica l’evolució la Taula de Tresorers,
òrgan que es va crear amb l’objectiu de fer més transparents els comptes i obrir-los als
representants de les entitats que duen el dia a dia de la seva comptabilitat, d’aquesta
forma durant l’assemblea les persones que hi participen saben que algú de la seva
entitat que controla el tema comptable i fiscal ja ha fet les aportacions oportunes i ha
demanat els aclariments necessaris. A la primera taula de tresorers, fa tres anys, varen
participar 8 entitats, a les dues darreres varen participar 4 entitats, tres de les quals
formaven part de la Comissió Executiva. Per aquest motiu s’ha optat pel sistema,
enviar la informació comptable per correu electrònic, juntament amb la convocatòria i
dir a les entitats que el tresorer esta a disposició mitjà hora abans de l’assemblea per
tal de fer els aclariments oportuns a aquelles persones de les entitats que vulguin. Avui
no s’ha presentat ningú.
El tresorer procedeix a explicar l’executat durant el 2014 i el pressupostat s’aprova la
liquidació pressupostaria per unanimitat.
5. Pressupost 2015.
Na Juana Lozano de Creu Roja diu que el pressupost és el que és. No tenim un gran
pressupost perquè totes les entitats son les que aporten despeses com l’espai que avui
ens acull.
Des de Caritas demanen si les depeses de personal inclouen seguretat social, el
tresorer respon que sempre el personal de la Plataforma ha estat contractat i això
suposa complir amb la normativa laboral.
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6. Propostes de resolució.
No han arribat propostes de resolució.
7. Gestions realitzades en relació al Tercer Sector Social Illes Balears
(TSSIB)
Na Juana explica les gestions que s’han fet amb el TSSIB, des de la Comissió Executiva
(CE) s’han reunit amb el representats d’aquesta entitat, perquè com ja es va dir a la
passada assemblea, sembla que li falta una pota. La decisió d’entrar a formar part o
no, correspon a l’assemblea i desprès la CE haurà d’organitzar com es participa.
Per unanimitat s’aprova l’entrada de la Plataforma al TSSIB
8. Elecció de càrrecs vacants a la Comissió Executiva (CE)
Na Marian explica com a funcionat la CE fins el moment i la necessitat de crear equip i
cercar relleus ates que molts d’ells a la propera elecció de càrrecs no es podran
presentar. S’anima a les entitats a participar activament de la Plataforma i el que
suposa de feina extra tenir una CE inestable.
S’han presentat les següents candidatures:
Xavier Torrens Prats- representant d’Espiral al càrrec de president.
Marian Vives Barceló- representant d’Amadiba al càrrec de secretaria
Ulla Brita Eriksson – representant de Projecte Home- al càrrec de tresorera.
Juana Lozano Plaza- representant de Creu Roja al càrrec vocal
Juan Francisco Munar Cladera- representant de Predif-ib, al càrrec de vocal
Aina Canaves Bauça – representant de Fundació Maria Ferret –al càrrec de vocal
Totes son elegides per unanimitat.
9. Sortida d’entitats
Des de la secretaria tècnica s’informa que ha arribat escrit de l’entitat UNICEF que
demana la baixa atès no resulta possible donar resposta a les diferents propostes de
participació que es fan des de la Plataforma.
10. Precs i preguntes.
Sense mes temes a tractar finalitza l’assemblea general 2014 de la Plataforma del
Voluntariat de les Illes a les 21.15h.
Maria Antònia Vives Barceló
Secretaria de la Plavib
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