Assemblea General Ordinària PLAVIB 2020
23/09/2020 (telemàtica)
Aquesta assemblea s’ha convocat amb un sistema telemàtic o de videoconferència,
mitjançant l'aplicació Zoom, prèviament la secretaria tècnica va remetre a totes les
entitats un correu amb els enllaços per poder accedir a la mateixa, així com un petit
manual d’instruccions per a solventar dubtes o problemes tècnics.
Es realitza en primera convocatòria a les 18h i segona a les 18:30h. L’assemblea
inicia en segona convocatòria havent quorum per iniciar la mateixa.
● Assisteixen:
○ Comissió Executiva - Miquel Coll (presidència), Xisca Vila (secretaria),
Toni Sorà (tresoreria), Margalida Riutort (vocalia), Geno Illescas (vocalia),
Ana Belén Velasco (vocalia) i Josefa Garcia (vocalia).
○ Secretaria tècnica - Gerard March i Joan Miquel Cañellas
○ ADIS - Miquel Coll
○ ONCE - Toni Sorà
○ Fundació Montision Solidaria - Blai Vidal
○ AECC - Ana Belén Velasco
○ Amadip - Geno Illescas
○ Càritas Diocesana de Mallorca - Margalida Riutort i Francesc Artigues
○ Club Esportiu Blau - Xisca Vila
○ Espiral - Xavier Torrens
○ Ires - Aina Capellà
○ Fundació Diagrama - Maria Martín
○ Inedithos - Jessica Stucki
○ Creu Roja Illes Balears - Juana Lozano
○ Voluntaris de la Caixa - Juana Maria Vidal i Ana Isabel Rodríguez
○ APAAC - Maribel Martínez
○ Fundació Pere Tarrés / MCECC - Laura Velilla
○ Projecte Socioeducatiu Naüm - Julia Fiol
○ OJE Illes - Lluis Gomez
○ Dentistas sobre Ruedas - Paqui Pedrosa
○ PREDIF - DIana Pulido
○ Hospitals SJD Palma, Inca i Manacor / Fundació SJD - Carme Tarrafeta
○ Voluntaris d’Eivissa - Josefa Garcia i José Torres
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● La secretaria tècnica exposa el funcionament organitzatiu de l’Assemblea
telemàtica. I demana a tots els participants que en el cas de tenir problemes
tècnics o qualsevol apreciació la facin arribar mitjançant el xat de l’aplicació
(Zoom) o per via telefònica.
● La comissió executiva explica que l’Assemblea, que s’havia programat
inicialment per l’abril o el maig del 2020 i es va posposar fins a dia d’avui per la
situació sanitària. Es pretén que al 2021, recuperar les Assemblees per
primavera.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
● La comissió executiva informa que es va enviar l’acta de l’Assemblea Ordinària
del 2019, el passat 21 de setembre.
● La secretaria tècnica comenta els aspectes més ressenyables de l’acta. Es
demana si hi ha qualque dubte o qüestió a comentar, ja que en cas contrari es
passarà a la votació. No hi ha cap comentari pel que es passa a la votació.
● Votació: Es demana als assistents si consideren que s’ha d’aprovar per
assentiment i unanimitat. Queda aprovada l’acta per unanimitat

2. Aprovació entrada noves entitats.
● La Secretaria Tècnica exposa breu informe de les entitats ( GOB, APAAC,
Fundació Heura 1, Fundació Montision Solidaria, Protectora d’animals de Maó)
que han demanat l’entrada i les persones representants de les entitats assistents
(Fundació Montision Solidaria, APAAC i Fundació Heura 1) donen a conèixer la
seva entitat breument.
● Votació: Es vota per unanimitat l’entrada de les noves entitats i es dona la
benvinguda a la PLAVIB per part de la resta d’entitats.

3. Sortides d’entitats.
● No es tracta finalment aquest punt, ja que cap entitat ha informat de la seva
sortida.

4. Aprovació Memòria d’activitats 2019.
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● La secretaria tècnica informa que es va enviar l’esborrany de memòria
d’activitats el passat 14 de setembre. I demana si totes les entitats l’han rebuda
al que tots/es els representants responen afirmativament.
● La comissió executiva informa que no s’ha fet cap acte de presentació donada la
situació sanitària, com en altres ocasions. No es preveu realitzar la presentació
aquest any, però si es valora la idea de poder fer una taula rodona, com la que
acompanya la presentació de la memòria aquests darrers anys, però ja seria de
cara al Dia Internacional del Voluntariat.
● La Secretaria Tècnica, ja que gran part de la Comissió Executiva no va assumir
el càrrec fins al novembre 2019, fa un breu resum dels aspectes més
destacables de la memòria i demana si hi ha qualque dubte, comentari o errada
que les entitats vulguin incloure; la secretaria tècnica informe d’una errada
numèrica i el nombre de voluntaris que formen la xarxa i inclourà la correcció..
● Votació: Es demana als assistents si consideren que s’ha d’aprovar per
assentiment i unanimitat. Queda aprovada la memòria d’activitats 2019 per
unanimitat

5. Liquidació pressupost 2019.
● En Toni Sorà, tresorer de la comissió executiva, exposa la liquidació del 2019, en
les situacions més destacades (Toni)
● Suport en dubtes concrets que puguin tenir les entitats (ST)
● Votació: Es demana als assistents si consideren que s’ha d’aprovar per
assentiment i unanimitat. Queda aprovada la liquidació de pressupost 2019 per
unanimitat

6. Pressupost 2020.
● El tresorer de la Comissió executiva: Toni Sorà, exposa el pressupost del 2020,
en les situacions més destacades
● Es demana als assistents si hi ha dubtes concrets que puguin tenir les entitats.
No hi ha dubtes ni aportacions pel que es passa a votació.
● Votació: Es demana als assistents si consideren que s’ha d’aprovar per
assentiment i unanimitat. Queda aprovat el pressupost 2020 per unanimitat

7. Propostes de resolució, si escau.
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· No es tracta finalment aquest punt, ja que no hi hagut cap proposta.

8. Precs i preguntes.
-

-

-

-

-

La comissió executiva comenta que se començarà a treballar amb el Pla d’Acció
2021-2023, properament. Demanant aportacions i propostes a les entitats.
La secretaria tècnica informa que està prevista una trobada de responsables de
voluntariat, al voltant del Dia Internacional del Voluntariat.
La secretaria tècnica explica que es veu molt complicat, poder realitzar el Dia
Internacional del Voluntariat com els altres anys, que a més coincideix en
dissabte. S’està preparant accions i actes per la setmana anterior, fent una
“Setmana del Voluntariat”. I remarca que molts dels actes es realitzaran de
manera virtual o telemàtica.
La secretaria tècnica informa que el III concurs de fotografia “Captura el
Voluntariat” esta en marxa i demana a les entitats que facin difusió entre les
persones voluntàries de les seves entitats.
La secretaria tècnica informa que el Consell de Mallorca va realitzar l'encàrrec
de disseny i elaboració del primer Pla Insular de Voluntariat de Mallorca a la
PLAVIB; que en aquests moments es troba en la fase de diagnòstic pel que
s’informa de la darrera sessió dinamitzada per a entitats (24/09/2020) i es
convida a participar-hi. Així com es recorda a les entitats que s’ha enviat per
correu electrònic uns formularis (per a persones voluntàries i per a responsables
d’entitats) que demanem que emplenin per tal de tenir una mostra d’opinió el
més àmplia possible.
Altres precs i preguntes.
- Es demana als representants de les entitats si hi ha algun prec que ho
posi pel xat i anirem donant la paraula, demanen paraula Creu Roja i
Espiral:
- Creu Roja Illes Balears - Exposa
- Espiral - Exposa
Es tanca l’assemblea a les 19:50h. Agraint per part del president de la comissió
executiva l’assistència i la participació de totes les entitats. I traslladant a les
entitats el seu agraïment per la tasca que desenvolupen les entitats en aquesta
situació de “nova normalitat” i destacant el paper de les entitats de voluntariat i
de les persones voluntàries dins aquest nou escenari. Agraeix també la tasca
desenvolupada per part de la secretaria tècnica.
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