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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINARIA 2019 

22 d’octubre de 2019. Espai d’entitats Isabel Rosselló i Girart 

Assistents: Xavier Torrens (Espiral), Juana Lozano (Creu Roja), Ulla Eriksson (Projecte Home), 

Maria Antònia Vives (Amadiba), Alejandra Luque (Once), Toni Sorà (Once), Genoveva Illescas 

(Amadip Esment Fundació), Carolina Solivellas (Associació de Voluntaris de ”la Caixa”), Ana Isabel 

Rodríguez (Associació de Voluntaris de ”la Caixa”) Laura Velilla (Fundació Pere Tarrés – MCECC), 

Tomeu Carrió (Mans Unides Mallorca) Marta Egidos (Inèdithos), Laura Hervalejo (Inèdithos), 

Margalida Riutort (Càritas Mallorca), Juan Zarco (Projecte Socioeducatiu Naüm), Miquel Coll 

(ADIS), Xisco Peña (Metges del Món), Diego Riera (Associació de Voluntaris de ”la Caixa”), Carme 

Tarrafeta (Sant Joan de Déu), Jessica Villodres (Ángeles Sin Alas), Jaume Mulet (Fundació 

Dentistas Sobre Ruedas), Joan Miquel Cañellas o Gerard March (secretaria tècnica de la PLAVIB)  

Abans de l’inici de l’Assemblea s’avisa que a les 20.30h haurà de concloure l’Assemblea donat 

que l’Espai d’Entitats Isabel Rosselló i Girart de Palma tanca. Es fa una ronda de presentació entre 

les persones presents. 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Es va remetre amb la convocatòria de l’Assemblea. Es dóna per aprovada. 

 

2. Aprovació entrada noves entitats. 

Des de la Secretaria Tècnica que s’han rebut sol·licituds d’entrada de sis entitats diferents, més 

que en qualsevol altra any, i que ja suposa un èxit. Es passa a comentar les informacions de les 

entitats que ho han sol·licitat: 

Dentistas Sobre Ruedas 

 

S’exposa que el 13 de setembre del 2018 l’entitat s’envià la documentació requerida per entrar a 

formar part de la PLAVIB. La documentació fou analitzada per la secretaria tècnica i la comissió 

executiva. Es valorà positivament la seva entrada. Amb la qual cosa es va realitzar un acord de 

la comissió executiva, ja que acabàvem de fer l’Assemblea 2018, en data de 27 de setembre del 

2018,  s’inicià la col·laboració amb l’entitat donat el compliment dels requisits per formar part de 

la Plataforma del Voluntariat 

 

Se proposa de la Comissió executiva és que passi a formar part de la PLAVIB com a membre de 

ple dret. 
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En Jaume Mulet exposa el recorregut de l’entitat des dels seus inicis,  els projectes que tenen i 

els recursos humans i de voluntariat que tenen.  

 

Na Margalida Riutort demana quantes persones voluntàries i col·laboradores. En Jaume Mulet no 

té les dades concretes al moment, però comenta que properament en dos torns hi participaran 

unes 50 persones voluntàries a un projecte. Secretaria Tècnica afegeix que a finals de 2018, la 

data que és va transmetre era de 62 persones voluntàries 

 

Inèdithos 

 

Des de la Secretaria Tècnica es diu que l 8 de maig del 2019 l’entitat ens envià la documentació 

requerida per entrar a formar part de la PLAVIB, una vegada analitzada es positivament la seva 

entrada. Per tant s’acordà amb la comissió executiva, iniciar la col·laboració amb l’entitat al 

complir els requisits per formar part de la Plataforma del Voluntariat. També es proposa que passi 

a formar part de la PLAVIB com a membre de ple dret. 

 

Na Marta Egidos exposa l’inici del projecte com a un projecte d’APS a la Facultat d’Educació de la 

UIB, fins la constitució de l’entitat al 2016. Exposen també les línies d’intervenció de l’entitat i 

part del procediment de les persones destinatàries de les entitats. Comenten que hi ha una 

trentena de persones voluntàries i d’una trentena de persones destinatàries directes. 

 

En Toni Sorà si la tasca que es fa des de l’entitat, es fa en col·laboració amb Conselleries. Es 

respon que en part amb la Conselleria d’Educació i Salut. 

 

 

Hospital Sant Joan de Déu i Fundació Sant Joan de Déu 

 

S’esmenta des de Secretaria Tècnica que el 22 de maig d’aquest passat any s’envià la 

documentació de l’entitat i donat el compliment de requisits s’acordà iniciar la feina conjunta. La 

proposta també és que formi part.  

 

Na Carme Tarrafeta exposa informacions i funcions tant de la Fundació com dels hospitals, xarxes 

de pisos, acompanyaments, lliurament de material necessari, adaptació de llars. En relació al 

voluntariat, que té un recorregut llarg en el temps, tenen 67 persones que participen, fent tasques 

d’acompanyaments, suport en activitats lúdiques, serveis de roberia, horticultura, i altres. 

 

Na Margalida Riutort demana sobre si a banda de la Fundació, les persones ateses són des dels 

hospitals, per tractaments o per ser pacients. Es diu que si, es cobreix, sobretot a nivell estatal 

moltes necessitats diverses. 
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Associació de Voluntaris de ”la Caixa” 

 

Enviada la documentació necessària el 28 d’agost, analitzada posteriorment, per acord de 

Comissió Executiva s’inicià la col·laboració. I es proposa que sigui membre de ple dret. 

 

Una de les representants de l’entitat, Isabel Rodríguez, exposa els inicis de l’entitat al 2005 i la 

missió i les funcions actuals de l’entitat, fent partícips clients, treballadors i en general la 

ciutadania per oferir voluntariat. S’exposa l’estructura a nivell estatal i de les delegacions. 

Treballen de forma conjunta amb diverses entitats, donant-hi suport, d’igual forma amb l’Obra 

Social. Es comenten les darreres dades i els pilars bàsics de les accions. 

 

Na Margalida Riutort demana sobre les activitats pròpies de voluntariat de l’entitat. En Diego 

Riera comenta la sinèrgia amb l’Obra Social ”la Caixa”, sigui amb el suport econòmic o de recursos 

humans, aquest seria el gruix de l’activitat. Na Carolina Solivellas comenta que les únicament 

pròpies són els tallers d’educació financera. 

 

Ángeles Sin Alas 

 

Es comenta que una vegada rebuda i analitzada positivament tota la documentació de l’entitat 

que es va rebre el 27 de setembre, la proposta és que formi part com a membre de ple dret.   

 

Na Jessica de Ángeles sin Alas exposa també la raó de la constitució de l’associació i les persones 

que atenen. I exposa part dels projectes, com la donació de material protèsics i musicoteràpia a 

domicili. 

 

 

Associació Dignitat i Solidaritat 

 

S’exposa la darrera entitat que entregà la documentació va ser el passat 15 d’octubre del 2019 

per entrar a formar part i una vegada analitza es valorà positivament la seva entrada. 

 

En Miquel Coll exposa també l’inici de l’activitat i els àmbits específics de la seva activitat, centrat 

al llarg del tempsen acompanyaments i suport en diferents tràmits a les persones que atenen.  

 

Acabada la ronda d’entitats, na Juana Lozano demana sobre les raons de formar a part de la 

PLAVIB. Na Carme Tarrafeta demana que li interessa treballar amb altres entitats, el suport de la 

pròpia entitat i també per enfortir el sector. En Miquel Coll, comenta que la pròpia entitat té com 

a base treballar en xarxa,  per tenir part de suport de la PLAVIB, per fer un front comú davant 

situacions de necessitat. Na Carolina Solivellas, comenta que donat l’activitat que fan no tenia 
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sentit treballar en xarxa sense estar a la xarxa de voluntariat. En Diego Riera, també aporta les 

aportacions diferents i heterogènies com a entitat.  

 

Es vota per assentiment la participació com a entitats de ple dret de totes les entitats que ho han 

sol·licitat. Es dona la benvinguda i l’enhorabona per haver-se sumar a la xarxa. 

En Xavier Torrens, comenta un dels principals actius de la Plataforma que és la diversitat de les 

entitats membre.  

 

3. Sortides d’entitats. 

La Fundació Maria Ferret, acordà en patronat el 12 d’octubre, la baixa de la Plataforma per no 

poder participar activament i degut a la situació econòmica.  

En Xavier Torrens, recorda que va ser una de les entitats fundadores, i que sap greu que es trobi 

en aquesta situació d’haver-se de donar de baixa. 

 

4. Aprovació Memòria d’activitats 2018. 

Es lliura un resum sobre els reptes estratègics, la memòria extensa està enviada i penjada a la 

web. 

En Xavier Torrens aprofita per fer un apunt, en relació  que l’Assemblea sol realitzar-se el maig, 

però donat el canvi de comissió executiva i la tramitació de llei, per això s’aprova en aquest 

moment la memòria del 2018. 

Es fa un breu resum de la memòria de l’any 2018. 

 

5. Liquidació pressupost 2018. 

S’envià per correu electrònic a les entitats i es projecta a l’espai d’entitats, s’explica la taula de la 

liquidació. En Xavier Torrens exposa que fa uns anys es feien trobades prèvies per explicar més 

detingudament la tresoreria, com que hi havia molt poca participació, es van deixar de fer, per 

tant si algú troba positiu tornar-les a fer sols s’ha de proposar. La diferència ve donada per 

l’impacte en nous ingressos, en relació a la convocatòria Federacions de la Conselleria de Serveis 

Socials per despeses de manteniment,  permetent que la subvenció de suport de la CAIB es 

realitzi més despesa d’activitats, d’igual forma també aquelles despeses que es finançaven per 

quotes d’entitats, pràcticament s’han pogut estalviar. La partida d’ingressos i el resultat 

pressupostari positiu és molt similar. 
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També hi hagut prestacions de tallers i formacions per l’Administració Pública. Si demanen accions 

concretes formatives es realitza com a prestació. 

A nivell de balanços a 31 de desembre de 2018, la situació de reserves és de 28.377€, més els 

5000€ de remanent, serien un fons propis d’aproximadament és de 33.000€. 

 

S’aprova la liquidació. 

 

6. Pressupost 2019. 

En Xavier Torrens explica que hi ha impacte dels ingressos de subvenció de federacions, que 

cobreix despeses de funcionament i manteniment de l’entitat. També sobre el projecte d’IRPF per 

formacions i l’assessoria tècnica al Consell Insular de Menorca pel Pla Insular de Voluntariat, 

acaba donant un resultat pressupostari d’uns 11.000€.  

Es comenta també que al pressupost va implícit la quota d’entitats membre de 150€, la comissió 

proposa que es mantengui. Aquests ingressos que no són finalistes permeten despeses que no 

s’imputin a cap subvenció en concreta. 

Na Margalida Riutort demana quines previsions hi ha pel 2020, donat que l’Assemblea es fa ja en 

aquestes dates. Es respon que en principi hi ha el compromís de la Conselleria d’Afers socials i 

esports, tornar a convocar la subvenció pel 2020-21. Sembla que en principi el pressupost del 

2020 serà similar al 2019, tant per les noves línies que estableixi la nova Comissió Executiva, per 

despeses que donat el finançament que hi ha es puguin assumir i perquè en tot cas s’ha de 

liquidar el 2019.  

 

Na Margalida Riutort demana sobre quines conselleries surt el conveni i la subvenció de 

federacions. Es respon que el conveni instrumental de projecte de suport al voluntariat surt de la 

Conselleria d’Administracions Públiques i Federacions de la d’Afers Socials. El Conveni ha acabat 

el de 2018-19 i es tramita el següent període, té la mateixa quantia i mateixes línies d’accions. 

De cara als propers anys el conveni, segons el compromís transmès, tendria la durada de 

legislatura. S’exposa també al 2020 es canviarà el període del conveni, perquè els períodes 

coincideixin en l’any natural.  

 

S’aprova el pressupost. 
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7. Renovació de càrrecs de la Comissió Executiva. 

Des de la Secretaria Tècnica, s’exposa que s’han rebut 5 propostes de candidatura, dues d’elles 

no han pogut assistir. S’ha presentant na Xisca Vila del Club Esportiu Blau per secretaria, en Toni 

Sorà al càrrec de tresoreria, na Margalida Riutort com a vocal, na Neus Tortella com a vocal i na 

Genoveva Illescas com a vocal. Dues persones ja eren i tres persones que s'incorporen.  

S’agraeix la feina feta, i les persones que surten de la Comissió Executiva exposen el perquè de 

deixar els càrrecs, i amb el compromís de mantenir el contacte i el suport a la nova Comissió 

Executiva. 

 

Donat que hi ha cap persona que s’hagi proposat al càrrec de presidència, i és un càrrec 

imprescindible pel funcionament de l’entitat i per normativa d’associacions. Es debaten les opcions 

de les persones proposades i el procés per resoldre la situació. Durant el debat s’esmenta que el 

Fòrum Balear del Voluntariat es convoca pel 6 de novembre. Finalment s’acorda una trobada 

oberta a les entitats però amb la participació principalment de  les persones membres de la 

Comissió Executiva que surten i les persones proposades i posteriorment fer una Assemblea 

Extraordinària el proper 7 de novembre a les 17.30h en primera convocatòria, 18h en segona.  

Es recorda des de Secretaria Tècnica que altres entitats poden fer propostes a càrrecs de cara a 

la propera Assemblea Extraordinària apart del de presidència 

 

8. Constitució comissions de feina: Finançament, estatuts, fòrum del voluntariat i 

d’altres proposats per l’entitat. 

Na Margalida Riutort demana sobre les persones participants com a vocalies del Fòrum donada 

l’ampliació de la representació d’entitats. S’explica que aquesta ampliació no s’ha donat, ja que 

implica un nova norma reguladora del Fòrum i que únicament per ara s’han renovat vocalíes que 

havien quedat vacants.  

 

En Xavier Torrens exposa que la comissió de finançament que es va proposar a l’anterior 

assemblea que no s’ha pogut proposar per la tramitació de la nova llei, demanar disculpes i queda 

pendent de constitució, l’objectiu és reflexionar i proposar vies de finançament. Una altra comissió 

seria la del Fòrum del Voluntariat que estaria composada per les persones vocals titulars i suplents 

proposades per la PLAVIB en aquest òrgan, a fi de treballar i preparar les propostes com a sector. 

Finalment a proposta de secretaria tècnica, seria la d’estatuts, que s’haura d’adaptar en temes 

de llenguatge no sexista, alguns temes puntuals i en general un revisió d’estatuts. 
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Na Margalida Riutort recorda que a la trobada de responsables d’entitats, es parlà d’una renovació 

del reglament. Es respon que en principi la llei del voluntariat autonòmica no deixar res a 

desenvolupament reglamentari, més enllà de les normes de Fòrum i del cens de voluntariat. No 

es recorda cap desenvolupament reglamentari de l’entitat, però si es troba d’interès es pot fer la 

proposta. 

Es convocaran aquestes tres comissions, al no haver altres propostes, primer en sessió oberta i 

després es constituiria. 

 

9. Propostes de resolució, si escau. 

No ha arribat cap proposta. 

 

10. Precs i preguntes. 

Na Margalida Riutort demana les vocalies del fòrum proposades per la PLAVIB. Des de la 

Secretaria tècnica s’exposa el llistat de persones. 

 

Sense més temes a tractar, essent les 20.34h finalitza l’assemblea general 2018. 

 

Palma, 14 de maig de 2018 

 

Francesca Maria Vila Picornell 

Secretària de la PLAVIB 


