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[1. Constitució oficial del Tercer Sector Social Illes
Balears]

El Tercer Sector Social Illes Balears es constitueix legalment el 13 de març
de 2010; tot i que les entitats membres ja venien col·laborant, en xarxa,
des del 2008.
La MISSIÓ és aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes del
tercer sector social de les Illes Balears per tal de millorar el benestar de les
persones amb necessitats socials no cobertes. I per això es considera
fonamental consolidar les xarxes i les entitats que representen i
aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les
administracions públiques i de la societat balear.
Durant aquest exercici es du a terme tot el procés jurídic pertinent que
implica la constitució d’una entitat d’aquestes característiques: redacció i
aprovació d’Estatuts, inscripció al Registre d’Associacions, sol·licitud d’un
CIF...

1.1. Objectius
Els objectius del Tercer Sector Social Illes Balears són:
1. Aconseguir visibilitat pública, interlocució i representativitat.
Ser interlocutors davant les administracions per millorar el marc
normatiu, fer visible el paper del tercer sector social davant el mitjans
de comunicació i la societat i implicar-se en òrgans de participació en
relació a les polítiques socials.
2. Reivindicar uns serveis socials suficients i de qualitat per cobrir les
necessitats reals.
3. Defensar un sistema de finançament estable pel Tercer Sector Social.
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4. Dignificar el sector. Promoure la professionalització del tercer sector
social, millorar la seva gestió i fomentar el voluntariat i la participació
social.
5. Coordinar les actuacions de les diferents xarxes de segon nivell i
entitats de primer nivell a fi d’establir relacions de col·laboració i
lleialtat, que evitin situacions de competència en el si del tercer sector
social.

1.2. Organigrama
Presidenta: Marta Soler Saquero
Vicepresidenta: Aurora Bonet Nadal
Secretària: Pilar Ponce Rigo
Tresorer: Rafel Company Corró
Vocals: Jesús Luna Fernández, Guillem Febrer Fons i Manuel Zafra.

Durant el 2010 es duen a terme sis reunions de Junta Directiva.
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[2. Principals actuacions]
2.1. Presentació de la plataforma
Inicialment es du a terme l’elaboració del material oportú per donar a
conèixer l’entitat:
-Encàrrec i aprovació del logotip
-Recopilació de dades de cada xarxa: nombre de persones usuàries,
nombre de treballadors/es, pressupost i serveis que es gestionen
-Redacció del Dossier de Presentació
- Elaboració d’un power point de presentació
- Redacció d’un manual de comunicació

El 14 de juliol es du a terme, al Centre Flassaders, la roda de premsa de
presentació del Tercer Sector Social Illes Balears amb un notable ressò als
diferents mitjans de comunicació.

2.2. Reunions amb els representants de les Administracions
Públiques.
Per tal de donar a conèixer la missió i els objectius del Tercer Sector Social
Illes Balears, els membres de la Junta Directiva es reuneixen amb:
-La Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les
Illes Balears, Sra. Fina Santiago.
-El President de l’IMAS, Sr. Jaume Garau.
- La Batllessa de Palma, Sra. Aina Calvo.
- El President del Consell de Menorca, Sr. Marc Pons.
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2.3. Comissions de treball
Durant el 2010 s’organitza una comissió de treball destinada a fer el
seguiment dels projectes d’inserció laboral per a col·lectius vulnerables
gestionats pel SOIB. Per això es duen a terme reunions de feina entre
representants de les associacions, es redacten i consensuen comunicats
pel SOIB i es mantenen diferents contactes amb el seu Director, Marcel·lí
Fernández.
El 28 de maig s’organitza una reunió de treball amb el President de la
Confederació Catalana d’Associacions Empresarials, el Sr. Xavier Puig. A
partir d’aquesta primera jornada de feina algunes entitats membres
d’EAPN-IB i REAS Balears- amb el suport del TSSIB- treballen en la creació
d’una Associació Empresarial d’Organitzacions d’Acció Social a les Illes
Balears (AOASIB) i l’aprovació d’un Conveni Col·lectiu per a Treballadors
de l’Àmbit Social.

2.4. Participació a nivell Estatal
A nivell estatal existeix el projecte de crear la plataforma del Tercer Sector
Social d’Espanya per això, a través d’algunes de les xarxes membres, es
mantenen contactes i s’informa del procés de constitució de la plataforma
balear. En aquest sentit cal destacar la participació en la Convenció Estatal
del Tercer Sector celebrada a Madrid els dies 30 i 31 de setembre i el dia 1
d’octubre a l’Assemblea Estatal d’EAPN-ES com a plataforma convidada.
També es mantenen contactes amb la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya.
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2.5. Actuacions diverses
Entre els mesos de novembre i desembre es redacta i es consensuen les
principals propostes a remetre als partits polítics de cara a les eleccions
autonòmiques i municipals de maig 2011.
Amb motiu dels canvis produïts a la Convocatòria de projectes socials de
Fundació Sa Nostra, al mes de desembre es consensua i es remet una
carta de reflexió dirigida al seu president, el Sr. Andreu Ramis. Des
d’aquesta entitat ens conviden a tractar el tema una vegada resolta la
convocatòria.
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