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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 

30 de maig de 2018. Espai d’entitats Isabel Rosselló i Girart 

Assistents: Ulla Eriksson (Projecte Home), Alejandra Luque (Once), Geno Illescas (Amadip 

Esment Fundació), Aina Capellà (Fundación Ires), Xavier Torrens (Espiral), Xavier Correa (Club 

esportiu Blau), Aurora Antúnez (Fundación Tutelar Cian), Carlo Bertran (OJE), Pep Lluis Riera 

(Fundació Maria Ferret), Pep Campins (MCECC- esplai), Ana Belen Velasco i Tania López 

(AECC), Magdalena Moya (Fundación Aldaba), Marian Vives (Amadiba), Juana Lozano (Creu 

Roja Balears), Eunate Gómez i Iñigo Martínez (Fundación Diagrama); i Gerard March i Marga 

Gayà (secretaria tècnica de la PLAVIB)  

Excusen la seva assistència Càritas Mallorca i Toni Sorà com a membre de la CE. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Des de secretaria tècnica es va enviar juntament amb la convocatòria l’acta. S’acorda que no 

cal llegir-la i s’aprova per unanimitat.  

 

2. Aprovació entrada noves entitats. 

Des de la darrera assemblea no s’han produït sol·licituds d’entrada.  

 

3. Sortides d’entitats. 

El mes de gener el Club Esplai L’Encarnació va enviar escrit comunicant la seva voluntat de ser 

baixa de la Plataforma perquè ja es troben representats amb l’entrada de MCECC-esplai.  

Per altra banda, des de la comissió executiva, a proposta de la secretaria tècnica, es du a 

l’assemblea la proposta de baixa de l’associació Amiticia per manca d’activitat, manca de 

respostes a les diferents accions que es proposen des de la Plataforma i manca de pagament de 

les quotes de socis dels tres darrers anys.  

L’assemblea per assentiment acorda donar de baixa a l’esmentada entitat i notificar l’acord per 

correu certificat.   
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4. Entrada de càrrecs a la comissió executiva 

Tal i com es va exposar a la passada assemblea extraordinària, a la comissió executiva no estan 

coberts tots els possibles càrrecs i per aquest motiu es va acordar que si alguna entitat volia 

començar a participar de la comissió executiva per tal d’assegurar un relleu de cara al proper 

període no es convocaria una assemblea extraordinària sinó que s’informaria i, en tot  cas, es 

ratificaria l’entrada a la propera assemblea.  

Des del mes de setembre fins ara s’han rebut a la secretaria tècnica dues propostes de formar 

part de la mateixa que es presenten aquí per tal de que siguin ratificades o no. 

En primer lloc el passat mes de març des de ONCE ens varen fer arribar la candidatura d’en 

Toni Sorà per tal de formar part de la CE. L’entitat compleix els requisits i ha avalat la 

candidatura d’en Toni Sorà. L’assemblea acorda per unanimitat l’entrada d’en Toni Sorà com a 

vocal de la CE.  

També ha arribat la proposta des d’Amadip Fundació d’avalar la candidatura de na Geno 

Illescas. Amadip compleix els requisits. L’assemblea acorda per unanimitat l’entrada de na Geno 

Illescas  com a vocal de la CE.  

En Xavi Torrens agraeix a les dues persones i a les entitats que les avalen l’esforç i el 

compromís per tal que es pugui continuar la tasca. Es recorda que encara manquen per cobrir 

dos llocs a la comissió executiva.  

 

5. Aprovació de la Memòria Avaluació del Pla d’acció 2015-17. 

S’ha enviat el quadre resum a les entitats i es passa a explicar les accions i els resultats de tot 

el període 2015/2017.  

S’aproven la memòria i el pla d’acció 2015-2017 

 

6. Liquidació pressupost 2017. 

Tothom ha rebut amb la informació de l’assemblea el quadre de liquidació del 2017, des de 

secretaria tècnica s’explica que la diferencia entre el pressupostat i el finalment realitzat està en 

dues accions que es varen fer i es varen facturar tant a la DG de Participació i Memòria 

Democràtica com al Consell d’Eivissa.  

Desviació positiva de 1.123€ que s’ha duit a reserves voluntàries. 

N’Ana Belen de l’AECC, demana com està la situació de tresoreria de la Plataforma, atès que el 

major nombre d’ingressos son subvencions. Des de CE es contesta que la situació de tresoreria 
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no és bona, de fet, una entitat de comissió executiva ha fet un préstec i no és la primera 

vegada per tal de resoldre aquests problemes de tresoreria.  

Les reserves dins 2017 de la Plataforma son d’uns 26.400€. 

S’aprova la liquidació del 2017 per unanimitat. 

7. Pressupost 2018. 

Els ingressos de la Plataforma són: el conveni de la CAIB que van d’octubre a setembre i 

enguany l’augment es nota molt pressupostàriament atès que es preveu tot l’any el cost dels 

dos tècnics a jornada completa. Les quotes de les entitats membres, la subvenció de Caixa 

Colonya que s’ha tornat a demanar enguany per cobrir les despeses de la línia 900 i els actes 

de dia 5 de desembre. La subvenció de participació del Consell de Mallorca que s’ha inclòs la 

part de formacions especifiques que han quedat fora de la convocatòria de l’IRPF.  

En aquest punt el president recorda que el 2018 haurà estat el primer any que no tenim 

subvenció de l’IRPF. 

Coses que criden l’atenció en relació a altres anys:  la partida d’activitats ha baixat de més de 

9.000€ a poc més de 2.000€, això es degut que la subvenció de l’IRPF, quan en teníem. Venia 

emmarcada dins un programa de la PVE i el 70% havia de destinar-se a activitats, d’aquí tot el 

material de bosses, llibretes, tasses... 

Per altra banda l’augment de la partida de personal està en què s’ha passat de tenir dues 

persones a 10 i 15 hores a tenir dues persones a jornada completa.  

N’Ana Belén de l’AECC, demana per la durada del conveni amb la CAIB, ara mateix s’està 

demanant el conveni de d’octubre de 2018 a setembre de 2019. El pressupost està molt 

vinculat al conveni, sembla que la viabilitat de la PLAVIB sobre el tema de personal hi depèn 

molt.  

Demana en relació a les quotes entre l’executat si son impagaments. Es detecta una errada en 

la documentació del pressupost 2018, sols s’han inclòs les quotes de 29 entitats i no de 30. 

S’acorda que s’enviarà rectificat a les entitats. 

L’AECC vol proposar que amb una quota de 150 € per segons quines entitats és molt poc i es 

podria fer una quota diferent per a les entitats més grans per tal de garantir la sostenibilitat de 

la PLAVIB, establir que les entitats tal volta amb més voluntaris paguin una quota diferent. 

Na Juana Lozano de Creu Roja assenyala que és habitual que a les xarxes es demani que les 

entitats més grans paguin més però creu que és complicat garantir la sostenibilitat de les 

xarxes sols amb les quotes de les entitats. Sembla lògic que les entitats grans paguin més però 

també s’ha de tenir present que el nombre de taules, xarxes i demés de les que formen part les 
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entitats grans també és gran. Es pot estudiar però per l’experiència a altres xarxes es un tema 

complicat. 

Na Juana diu que es pot mirar però que també s’hauria de tenir en compte el tema de la 

implicació de les entitats.  

S’obri un debat sobre la sostenibilitat, la independència i la implicació, les possibilitats de les 

entitats per augmentar les quotes, continuïtat del conveni, IRPF, ... 

S’acorda crear una comissió de sostenibilitat i finançament de la Plataforma per tal de poder fer 

una proposta de cara a la propera assemblea.  

Amb les modificacions i errades de quotes detectades al pressupost, queda aprovat el 

pressupost 2018 per unanimitat (s’enviarà el document modificat a les entitats).  

 

8. Aprovació proposta pla d’acció. 

Dins la documentació de l’assemblea que es va enviar a les entitats hi ha l’esborrany de pla 

d’acció.  

Es duu a terme una dinàmica amb els membres de l’assemblea per tal que tothom pugui 

conèixer de primera mà les accions propostes i puguin fer aportacions.  

Finalitzada la dinàmica, s’obri un debat des de secretaria tècnica, es fa un resum i s’assenyala la 

necessitat de que sigui un pla viu i que es vagi adaptant a les necessitats i propostes que vagin 

sorgint 

En relació al pla de formació, s’ha elaborat a partir de les diferents aportacions que les entitats 

han anat fent i d’una sèrie de formacions que s’han presentat dins la subvenció del Consell de 

Mallorca. S’arribaran a oferir fins a 13 formacions específiques. Les formacions concretes no es 

poden presentar atès que encara hi ha entitats que estan fent aportacions. S’enviarà en el 

moment que estigui completat.  

En aquest punt, en Xavier Torrens assenyala que hem de seguir fent feina per tal de tenir 

presència a totes les illes i no acabar sent una plataforma sols de Mallorca. Informa a 

l’assemblea la feina que s’està fent d’assessoria al Consell de Menorca.  

Es sotmet a aprovació el pla d’acció que queda aprovat per unanimitat 
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9. Comissions de feina; reorganització. 

La Plataforma, per estatuts, s’organitza en comissions de feina, a banda de la Comissió 

Executiva. Hem intentat reactivar i posar en funcionament en diverses ocasions la comissió de 

formació i la de sensibilització però sempre ha passat alguna cosa. La comissió de tresorers que 

es reunia una setmana abans de l’assemblea per tal de donar totes les explicacions als tresorers 

i així el dia de l’assemblea tractar la resta de temes amb més profunditat, després es va 

convocar una hora abans de l’assemblea i per manca d’assistència es va deixar de convocar 

atès que sols assistien els tresorers de les entitats que estaven dins la comissió executiva i 

Dime. Per altra banda, la comissió de codi ètic ha estat la única que ha estat funcionant però 

els darrers mesos per motius personals tots els seus membres manco un l’han hagut de deixar. 

També tenim l’exemple de la comissió de legislació que es va crear per un tema concret i 

finalitzada la feina encomanda es va extingir.  

Davant aquesta situació es vol sotmetre a l’assemblea què es fa amb les comissions de feina i 

reclamar un pic més la necessitat de la implicació de les entitats.  

Comissió de codi ètic fa tota una feina d’analitzar la documentació de les entitats que demanen 

entrar a la plataforma i vetlla pel compliment del codi ètic de la PLAVIB. Com ho feim? Des de 

secretaria tècnica, què feim? Al pla d’acció que acabem d’aprovar una de les accions és donar 

suport a les comissions de feina que es creïn. 

Ana Belén de l’AECC, assenyala que sembla que efectivament hi ha comissions que tenen una 

durada determinada i d’altres que tenen unes funcions que tenen sentit que tenguin continuïtat 

en el temps. El que haurem d’establir és quines funcions i tasques han de tenir les comissions. 

Alejandra de ONCE proposa que es passi un quadre amb les comissions, les tasques i les 

funcions. En relació a quines comissions, segons el que diu el pla d’acció, el que sembla més 

lògic es que hagi una comissió per cada una de les línies que ens hem marcat. 

Na Marian d’Amadiba, assenyala que el tema del calendari i horari és millor que siguin els 

membres de la mateixa que després el marquin un cop sàpiguen la càarrega de feina i els 

objectius.  

En Pep Campins, MCECC- GDEM, recorda que és important que quedin clars els objectius i les 

línies de feina de cadascuna de les comissions  

S’acorda que des de secretaria tècnica enviarà a les entitats un qüestionari per tal d’establir les 

comissions de feina.  

 

10. Propostes de resolució, si escau. 

No s’han rebut propostes de resolució.  
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11. Precs i preguntes. 

Els tècnics de la Plataforma tenen un tema de quan han anat a visitar les entitats, encara no 

hem pogut visitar-les totes, però quan vos demanam què necessiteu? Què podem fer? Des 

d’Aproscom ens va comentar la tècnica de voluntariat que a vegades tenia problemes per tal 

que la resta de professionals de l’entitat entengués el paper de les persones voluntàries, vàrem 

fer un experiment- formació amb ells, sembla que els va agradar, la valoració fou de 4,6 sobre 

5. Quan hem posat formació als tècnics de les entitats al pla d’acció ens referíem a aquest tipus 

de formacions. I com vos hem dit a les visites que hem tingut, demaneu què necessiteu que 

nosaltres ho intentem.  

No hi ha més precs ni preguntes.  

 

Sense més temes a tractar, essent les 20.30h finalitza l’assemblea general 2018. 

Palma, 30 de maig de 2018 

 

Maria Antònia Vives Barceló 

Secretària de la PLAVIB 


