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[1. Presentació]

A través de la Junta Directiva i del suport del personal tècnic de les
entitats que configuren el TSSIB durant aquest exercici s’ha donat
continuïtat al treball iniciat en els anys anteriors.
Mitjançant reunions periòdiques, la Junta Directiva realitza un seguiment
del Pla de Treball aprovat a principis d’exercici amb els següents objectius
estratègics:
1. Defensar uns serveis socials suficients i de qualitat per a cobrir les
necessitats reals. Accedir a compres i licitacions públiques en condicions
favorables. En definitiva, un sistema de finançament estable pel Tercer
Sector.
2. Promoure la professionalització del Tercer Sector Social. I alhora
fomentar el voluntariat i la participació social.
3. Ser interlocutors davant l’Administració per a millorar el marc normatiu
de les polítiques socials. Donar visibilitat al paper del tercer sector davant
els mitjans de comunicació i la societat. Implicar-se en òrgans de
participació en relació a les polítiques socials.
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[2. Principals actuacions]
2.1. Reunions amb els representants de les Administracions
públiques i de les formacions polítiques.
- En el primer trimestre de l’any es van mantenir una reunió amb el
Vicepresident i Conseller d’Economia i amb el Tresorer del Govern Balear.
En aquesta trobada s’exposà i denuncià la situació econòmica de les
entitats del sector i es presentà el document “Propostes per agilitzar les
ordres de pagament a les entitats de serveis socials”.
- Reunió el 15 d’octubre amb el Tresorer del Govern Balear. Es manté el
compromís de reduir en un 35% el deute de les entitats abans de finalitzar
l’exercici. Des del TSSIB també se li fa arribar la proposta del CERMI Estatal
de creació d’un fons per a pagar convenis i subvencions.
En aquest punt cal recordar que periòdicament es recull i actualitza la
situació econòmica de les xarxes i de les entitats membre (deute
acumulat, data i administració responsable).

A més del treball reivindicatiu que es realitza com a TSSIB cal destacar que
sempre que és possible i es donen les circumstàncies oportunes,
s’aprofiten les trobades de les entitats membres per a recordar que, en
moltes ocasions, els temes que es denuncien o que preocupen afecten a
tot el sector. A més durant les reunions de Junta Directiva es
comparteixen les informacions. Així cal destacar els següents punts:
-L’1 de febrer, EAPN s’entrevistà amb el President del Govern i amb el
Conseller d’Educació, Cultura i Universitats per tractar els temes següents:
l’atenció sanitària de les persones d’origen estranger, l’alarmant augment
de la pobresa, el deute de les entitats sense ànim de lucre i la
convocatòria del SOIB per a la inserció laboral dels col·lectius amb més
dificultats.
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- El 10 de febrer, COORDINADORA-Federació Balear de Persones amb
Discapacitat va mantenir una reunió amb representants del PSIB-PSOE
per informar dels serveis perduts de les entitats.
-A la reunió de Junta Directiva del mes de juny, REAS IB explicà les seves
reunions amb el SOIB sobre el seguiment dels Programes Experimentals
d’inserció laboral i explicà l’informe realitzat sobre la reducció de
convocatòries d’aquest organisme.
- El 15 d’octubre, EAPN es reuní amb el Director de Pressupostos del
Govern Balear.
-La Comissió d’EAPN Illes Balears de seguiment dels programes d’inserció
laboral ha anat informant periòdicament, per correu electrònic, de les
converses amb el SOIB.
- El mes de desembre el TSSIB s’adherí a l’informe d’EAPN Illes Balears en
defensa del valor de las ONL en relació als contractes de prestació de
serveis socials. Per aquest motiu, el dia 11 de desembre s’assistí a una
reunió amb la Presidenta de l’MAS.

2.2. Col·laboració amb altres plataformes i entitats similars
- El 13 d’abril, la presidenta del TSSIB participà en una jornada de debat a
Sevilla, organitzada per EAPN Andalusia, entorn a la constitució de les
plataformes autonòmiques del tercer sector. En aquesta jornada presentà
una ponència sobre el procés de constitució de la nostra plataforma.
- El 16 d’abril s’assisteix a Madrid a la presentació oficial de la Plataforma
del Tercer Sector d’Espanya.
- El 4 de maig es participa en una reunió de treball, a Barcelona, amb la
Taula del Tercer Sector de Catalunya. Es proposa signar un acord de
col·laboració conjunt amb 4 línies d’actuació: estratègia en política social i
visibilitat, sinèrgies entre plataformes del tercer sector, fonts de
finançament i nou model de gestió social de les ONL.
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-El 10 de juliol es signa a Barcelona un Conveni de Col·laboració entre la
Taula del Tercer Sector de Catalunya i el TSSIB. L’acte comptà amb
l’assistència del Conseller d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya i
amb la Directora General de Cooperació i Immigració del Govern Balear.
- El 25 i 26 de setembre es participa a Bilbao en unes jornades de treball
sobre la constitució del Tercer Sector al País Basc.

2.3. Actes reivindicatius
- El 27 de març es convocà una roda de premsa per explicar la situació
econòmica de les ONL i els compromisos manifestats pels responsables de
les administracions públiques.
- El 12 de desembre es fa arribar als mitjans de comunicació el manifest
“Per una societat més social” on s’expressa el malestar del sector per la
pèrdua de drets i la falta de planificació del futur més pròxim. També es
denuncia el deute acumulat per les administracions i que això suposa
pèrdua de serveis per a les persones que ho requereixen i pèrdua de llocs
de treball.

2.4. Actuacions diverses
- Entre els mesos de març i octubre es col·labora amb la iniciativa d’EAPN
per recollir signatures per a la modificació parlamentària de la gestió de
les hipoteques i els desnonaments.
-Durant aquest exercici, el TSSIB compta amb un representant a
l’Assemblea i un representant al Consell Assessor de Caixa Colonya.
- A més d’anar actualitzant el deute econòmic de les entitats, durant
aquest exercici també es recull la informació respecte als serveis perduts o
reduïts (usuaris afectats, treballadors acomiadats i administració
responsable).
- Participació en el Consell de Serveis Socials del Govern Balear.
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