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ESBORRANY DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017  
 

Assistents: Fundació Amadip Esment (Geno Illescas), OJE (Lluís Gómez), Club esportiu Blau (Toni 

Martín), Espiral (Xavier Torrens), Creu Roja Balears (Juana Lozano), Amadiba (Marian Vives), Fundació 

Tutelar Cian (Ana Moragues), Caritas Mallorca (Catalina Mir), Fundació Ires (Aina Capellà), Projecte Home 

Balears (Ulla Erikson), Dime (Felix Martín), Fundació Maria Ferret ( Àngel Zaragoza, Magdalena Serna i 

Pep Lluís Riera), Juventud Idente ( Maria Luisa del Rio), Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca ( Marta 

Serra), Fundación Diagrama (Eunate Gómez), AECC (Ana Belén Velasco ) i tècnics de la Plataforma 

(Gerard March i Marga Gayà)  

Programa Naüm i Sonrisa Médica excusen assistència.  

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Des de la Fundació Tutelar Cian, indiquen que el llinatge de la seva representant és incorrecte i 
per altra banda el representant del Club Esportiu Blau assenyala que surt l’entitat però no el nom 

del representant.  

S’incorporen aquestes dues anotacions i s’aprova l’acta de l’assemblea anterior per unanimitat. 

Abans de seguir amb l’ordre del dia el president de la Plataforma, Xavier Torrens, vol demanar 
disculpes pel retràs de la convocatòria, recorda que normalment l’assemblea es reuneix els 

mesos de maig o juny, però enguany es va convocar el Fòrum extraordinari del Voluntariat i la 

feina diària dels membres de la comissió executiva a les seves pròpies entitats i el dia a dia de la 
secretaria tècnica va fer que no es pogués convocar fins avui. Això també ha suposat, assenyala, 

un gran descuit ja que els càrrecs a la comissió executiva s’han de renovar, la convocatòria s’ha 
fet ordinària i no s’ha posat aquest punt a l’ordre del dia ni s’ha iniciat el procés electoral. Per 

aquest motiu, a banda de demanar disculpes, recorda que l’equip actual està al límit de la seva 
elegibilitat, alguns fa 10 anys que són membres i ja no hi ha més opcions. A la propera 

assemblea s’han de triar càrrecs i ha d’entrar gent nova per tal de poder fer un relleu en 

condicions.  

Es comunica a l’assemblea que en una o dues setmanes rebran la convocatòria extraordinària per 
dia 10 d’octubre amb dos punts de l’ordre del dia 

- Renovació de càrrecs 

- Entrada de noves entitats, donat que no ha hagut temps a analitzar la documentació d’alguna 

entitat com s’exposa al punt següent 

2. Aprovació entrada noves entitats. 

Des de la Secretaria Tècnica s’explica que ha arribat la documentació i sol·licitud de 7 entitats. En 

relació a la documentació de la Fundació Pere Tarrés es va rebre el passat dimarts dia 5 de 

setembre i no s’ha pogut analitzar com toca. En relació a la resta d’entitats estan presents 4. Tal i 
com ha indicat en Xavier Torrens es proposa a l’assemblea que a la propera assemblea 

extraordinària s’inclogui entrada de noves entitats, es torni a convidar a les dues entitats que no 
han vingut avui (Estrellas y Duendes i ASDICA) i s’hagi analitzat la documentació lliurada per la 

Fundació Pere Tarrés. L’assemblea està d’acord i s’acorda per assentiment.  
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En relació a les entitats que han demanat formar part i estan presents:  

1. Juventud Idente, es llegeix informe on s’explica que compleix els requisits i es proposa que 
entri a formar part de la Plavib com entitat de ple dret. La seva representant pren la paraula i 

explica que han decidit no entrar (al manco de moment) a formar part però trobava que 

havia de venir en persona a explicar-ho.  

2. Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, es llegeix informe on s’explica que compleix els 

requisits i es proposa que entri a formar part de la Plavib com entitat de ple dret. La seva 

representant pren la paraula i explica què fan des d’aquesta entitat. 

3. Fundació Diagrama, es llegeix informe on s’explica que segons la documentació lliurada 
compleix alguns dels requisits i es proposa que entri a formar part com a entitat 

observadora. El requisit que no compleix es tenir voluntaris a les Balears. La seva 
representant pren la paraula i explica a que es dedica la Fundació i confirma que a Balears, 

concretament a Mallorca, el programa de voluntariat s’està impulsant i aquest es un dels 
motius per formar part de la Plataforma.   

4. Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer (AECC) –Illes Balerars, es llegeix informe on 

s’explica que anteriorment ja era membre de la Plataforma i que va sortir per voluntat pròpia 

i que continua complint amb els requisits. Es proposa que entri a formar part de la Plavib 
com entitat de ple dret. La seva representant pren la paraula i explica què fan des d’aquesta 

entitat. 

L’assemblea ratifica l’entrada de les tres entitats presents per unanimitat.  

3. Sortides d’entitats. 

El passat mes de gener la Fundació Kairòs va sol·licitar la seva baixa voluntària de la Plataforma 
atès la seva manca d’activitat actual.  

4. Aprovació de la Memòria Avaluació del Pla d’acció 2016-17. 

Des de secretaria tècnica s’explica que la memòria d’activitats es va enviar a totes les entitats, 

està penjada a la web i es va presentar el passat mes de juny abans de la xerrada sobre APS que 
es va dur a terme al centre Flassaders de Palma.  

En relació a l’execució de les accions previstes al pla d’acció, s’analitzen de les diferents línies 

d’actuació, els objectius i les accions proposades. 

Juana Lozano explica la importància de la formació, que ha de ser un tema primordial, es 
necessita un voluntariat format. Assenyala que, encara que els resultats de l’execució del pla 

d’acció són bons, no podem baixar el nivell i demana més implicació amb el tema formació. Es 
demana si la formació arriba a les persones voluntàries de les entitats.  

Per unanimitat s’aprova l’execució del pla d’acció 

5. Liquidació pressupost 2016.(1) 

Aprovada la liquidació lliurada.  

6. Pressupost 2017. 

Aprovat el pressupost lliurat.  
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7. Tasca de la Comissió de Codi Ètic 

Pep Lluís Riera, explica que fan i qui forma part d’aquesta comissió. Hi ha persones de Creu Roja, Dime, 
Metges del Món, Caritas i ell mateix com a Fundacio Maria Ferret. Anima als presents no sols a participar 

sinó a traslladar la possibilitat de formar part d’aquesta comissió a persones voluntàries de les entitats.  

8. Propostes de resolució, si escau. (2) 

No s’han presentat propostes de resolució. 

9. Precs i preguntes. 

Yolanda Sánchez, Telèfon de l’Esperança, explica que l’entitat fa 30 anys, ens convida a totes les entitats 

dia 10 dia de la prevenció del suïcidi, #rompeelsilencio. Com a dada ens indica les morts per suïcidi a 

nivell nacional superen les de tràfic . Ens dóna més informació sobre els diferents actes que han previst 

des de l’entitat.  

Pep Lluis Riera, representant de la PLAVIB al Tercer Sector Social IB, ens fa una convidada el 13 i 14 

d’octubre a la Misericòrdia al  Mercat Social, indica que ja hi ha entitats com Amadip que participen.  

Marian Vives, com a secretària de la Plataforma, assenyala que ja ho ha dit a l’inici el president però que 

és una cosa seriosa el tema del relleu en l’equip de la comissió executiva. Explica que és cert que és 

feina, sobre tot de donar respostes a la secretaria tècnica quan ho demana resposta a temes concrets, i 

és una feina online, un cop al mes reunió de màxim dues hores.  

Juana Lozano, vocal de la Plataforma, insisteix en el tema del relleu i la importància que totes les entitats 

prenguin consciència del que pot suposar no tenir relleu. 

Xavier Torrens, president de la Plataforma, torna a remarcar que tots els membres de la comissió 

executiva actual fa anys que hi formen part i que han estat gairebé a tots els càrrecs prevists, s’ha de fer 

un relleu de persones per salut i transparència i la propera assemblea és el moment que entrin noves 

entitats a la comissió executiva i així estar uns anys fent traspàs efectiu. 

 

A les 21.10, sense més temes a tractar i quedant convocats per a la propera assemblea extraordinària de 

dimarts 10 d’octubre s’aixeca la sessió.  

 

Palma, 7 de setembre de 2017   

 

Mª Antònia Vives Barceló           Xavier Torrens Prats 

Secretària de la PLAVIB           President de la PLAVIB  


