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[1. Presentació]
El Tercer Sector Social Illes Balears es va constituir al 2010 amb la voluntat d’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. Així del 2013 cal destacar la incorporació de la ONCE Illes Balears; una
corporació de dret públic sense ànim de lucre que té com a finalitat la prestació de
serveis socials dirigits a persones amb ceguesa o amb discapacitat visual severa.
Per tant actualment el TSSIB està constituït per COORDINADORA- Federació Balear de
Persones amb Discapacitat, EAPN- ILLES BALEARS. Xarxa per a la Inclusió Social, FEAPS
Balears (Federació Balear d’Organitzacions en favor de les persones amb discapacitat
intel·lectual), Federació d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca, Federació
Predif Illes Balears de persones amb discapacitat física (PREDIF-IB), foQua (Foro per la
qualitat. Associació empresarial d’entitats sense ànim de lucre del sector de la
discapacitat), ONCE Illes Balears, REAS IB (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària Illes
Balears) i, com entitat adherida, Fòrum Entitats Tercer Sector de Menorca.

Un altre fet important- a nivell intern- ha estat el canvi de junta directiva que ha
quedat integrada per José Falcó Pérez com a president, Marta Soler Saquero com a
vicepresidenta, Pilar Ponce Rigo de secretaria i Colau Terrassa Solé de tresorer. Les
vocalies estan representades per Maria del Carmen Soler Lliteras, Sonia Castro Morey
i Aurora Bonet Nadal.
Però el més important és el treball que aquesta Junta Directiva- en representació de
les 9 xarxes- ha dut a terme durant aquest exercici i que ha girat entorn de 4 objectius
estratègics fonamentals:
-Defensar uns serveis socials suficients i de qualitat.
-Promoure la professionalització del tercer sector social, millorar la seva gestió i
fomentar el voluntariat i la participació social.
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-Ser interlocutors davant les administracions per a la millora del marc normatiu de les
polítiques socials, visibilitzar el paper del tercer sector social.
-Coordinar les actuacions de les diferents xarxes de segon nivell i entitats de primer
nivell.
A partir d’aquests objectius es duen a terme les activitats que a continuació es detallen
i que han estat possible gràcies a l’aportació voluntària de les xarxes.
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[2. Principals actuacions]

2.1. Reunions amb els representants de les Administracions públiques
2.1.1.Direcció General de Serveis Socials
El dia 11 de gener es va mantenir una reunió amb el Director General de Serveis
Socials, Rafael Romero Ferrer, per donar a conèixer la plataforma i les principals
reivindicacions. També se li va entregar el manifest “Per una societat més social”, on
s’analitzava la situació del sector i es plantejaven algunes reivindicacions bàsiques.

2.1.2.Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
El 4 de febrer es va mantenir una reunió amb José Vicente Marí, aleshores Director
General del Tresor, per denunciar el deute que patíem les entitats del sector. En
aquesta trobada se li presentà el deute pendent del 2012.

2.1.3. Àrea d’Inserció Social de l’IMAS
El 10 de febrer es va mantenir una reunió de treball amb Octavio Cortés, responsable
de l’Àrea d’Inserció Social de l’IMAS per presentar el document sobre contractes de
qualitat. El 24 de maig va tenir lloc una reunió específica sobre models de contractació.

2.1.4. Presidència del Govern de les Illes Balears i Conselleria de Família i Serveis
Socials
En una reunió mantinguda el 17 juliol amb José Ramon Bauzá, president del Govern de
les Illes Balears, i Sandra Fernández, Consellera de Família i Serveis Socials; la Junta del
TSSIB exposà dues demandes fonamentals: la reforma urgent de la Llei 4/2009 de
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serveis socials de les Illes Balears (aprovada el 3 de desembre) i el deute amb les
entitats del sector.

2.1.5. Conselleria de Família i Serveis Socials
El 20 de novembre, la Consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández, es
reuní amb el TSSIB per explicar el pressupost d’aquesta conselleria pel 2014. A més
dels dubtes sobre aquest pressupost, els membres de la Junta Directiva del TSSIB
també plantejaren a la Consellera diferents reivindicacions com: que les convocatòries
de subvenció surtin el primer trimestre de l’any, la necessitat de concertar places
d’atenció a persones amb malalties mentals i de l’àmbit d’exclusió social i millorar i
ampliar l’aplicació de la llei de dependència. A més a més, es formularen dues
peticions, la creació d’una taula d’interlocució entre administracions i TSSIB i la
incorporació de xarxes d’exclusió social en la convocatòria per a federacions inclosa en el Pla
de Subvencions de la Conselleria arrel d’una modificació de la mateixa.

2.1.6. Consell de Serveis Socials
Els representants del TSSIB participaren a la VIa Sessió del Consell de Serveis Socials de
l’11 de desembre.
L'ordre del dia fou el següent:
1. Presentació dels pressuposts de la Conselleria de Família i Serveis Socials per a
l'exercici 2014
2. Presentació de la modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de
les Illes Balears.
3. Debat i emissió d'informe del Projecte de decret pel qual es determina el règim
aplicable a la sol·licitud i concessió de la prestació per adquirir productes de primera
necessitat.
4. Debat i emissió d'informe del Projecte de decret pel qual es regulen els principis
generals del règim d'adjudicació i accés per a les persones en situació de dependència
a les prestacions del Servei d'Autonomia i Atenció a la Dependència.
5.
Debat i emissió d'informe del Projecte de decret pel qual es fixen els criteris
mínims comuns per a la determinació de la capacitat econòmica personal dels
beneficiaris del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
6.

Presentació del Congrés Estatal del Voluntariat 2014, a celebrar a Palma.

7.

Torn obert de preguntes.
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2.2. Accions directes del TSSIB
2.2.1. Reforma de la llei de serveis socials
Durant tot el 2013, TSSIB i CERMI, han treballat conjuntament per donar força al
treball iniciat per FEAPS-FOQUA referent a la modificació de la llei de serveis socials
que el Parlament Balear aprovà el 3 de desembre.
La modificació de la Llei de Serveis Socials permetrà donar estabilitat i seguretat tant a
les entitats com als usuaris, mitjançant la implantació de la figura del "concert
diferenciat" que suposarà la prolongació dels acords de prestació d'assistència a
persones amb discapacitat i persones d'altres col·lectius vulnerables com menors,
persones en risc d'exclusió social, etc
La finalitat és aconseguir una continuïtat en els serveis que ofereixen i que són
subvencionats amb fons autonòmics perquè, per exemple, les persones amb
discapacitat no hagin de canviar de centre on es troben atesos cada vegada que
finalitza el concurs públic pel qual es regien fins ara aquestes ajudes. Així podran seguir
rebent els suports que necessiten a l'entorn que coneixen i per part dels professionals
que ells van escollir.
El sistema de concert social, similar als concerts que regeixen en sanitat o educació,
que regula la reforma de la Llei és molt millor PER A TOTS :
A ) ÉS MILLOR PER A LES PERSONES USUÀRIES perquè deixa recaure en ells el dret, la
llibertat i la decisió per decidir on, com i per qui volen ser atesos, tenint a més la
tranquil·litat de saber que AQUESTA DECISIÓ SERÀ RESPECTADA EN TOT MOMENT, ja
que podran continuar rebent el servei on, com i per qui van triar, mentre ho necessitin
i ho desitgin.
B ) ÉS MILLOR PER A LES ENTITATS, perquè els permet la planificació de serveis, centres
i recursos. Els dota d'una estabilitat que redunda en benefici DELS SEUS
TREBALLADORS i els permet la millora contínua. Tot això, per aconseguir que les
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persones usuàries se sentin ateses en les millors condicions, de manera que optin per
elles a l'hora de decidir-se per una entitat en la qual rebre atenció.

C) I també ÉS MILLOR PER LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ perquè:
1. No compromet la despesa pública.
2. Permet una inspecció i supervisió contínua i efectiva dels serveis que s'estan
prestant.
3. Amb aquest sistema són dos els interventors a l'hora de decidir si l'entitat segueix
prestant el servei a la persona usuària: d'una banda, el propi usuari, que pot decidir en
qualsevol moment canviar d'entitat o deixar de rebre el servei. I d'altra banda,
l'Administració, exercint la seva tasca de garant de la correcta i adequada prestació
dels serveis públics.
4.

Facilita

la

planificació

i

creació

de

noves

places

i

nous

serveis.

5 . Permet la mobilitat d'usuaris entre diferents serveis, en funció que variïn les seves
necessitats de suport.

2.2.2. Recopilació del deute
Des del TSSIB s’ha recopilat el deute de les xarxes i de les associacions a 31 de
desembre de 2012, a 31 de març i a 31 de juny de 2013. Aquesta recopilació ha inclòs
les quantitats acumulades per Govern Balear, consells i ajuntaments i s’ha fet arribar a
la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni i a Presidència del Govern
de les Illes Balears.
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2.2.3. Jornada de Reflexió amb les entitats

El 19 de març es va organitzar, a les instal·lacions de la Clínica Salvà, una jornada
interna de reflexió per acordar el Pla Estratègic del sector per als propers anys. També
es van consensuar les actuacions prioritàries per al 2013: aconseguir una taula
d'interlocució estable amb l'Administració, reclamar i aconseguir el pagament del
deute del Govern autonòmic i fer propostes a la llei de bases de règim local que afecta
les polítiques socials .
En relació als principals objectius estratègics que han de marcar els propers anys, es va
acordar la defensa d'uns serveis socials suficients i de qualitat per cobrir les
necessitats, reivindicar un sistema de finançament estable per al sector, promoure la
professionalització del tercer sector social, ser interlocutor davant l'Administració per a
la millora del marc normatiu de les polítiques socials, donar visibilitat al sector i
coordinar les actuacions de les diferents xarxes i entitats per fomentar la col·laboració.
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2.2.4. Taula Rodona sobre “Bones pràctiques en ocupació en l’àmbit del tercer
sector”

El TSSIB organitzà el 9 de desembre, a la seu de la ONCE de Palma, una Taula rodona
sobre ocupació amb el títol de “Bones pràctiques en ocupació en l’àmbit del Tercer
Sector”.
Al marge de la vital importància de disposar d’un sou per cobrir les necessitats més
bàsiques, l’accés al treball és una activitat prioritària bàsica que possibilita a l’individu
la integració social i proporciona autonomia personal. El treball ens permet exercir
com a ciutadans productius i creatius. Per aquest motiu- i per la greu situació
socioeconòmica actual- considerarem important aprofundir en aquesta temàtica.
Per tal de donar a conèixer bones pràctiques i plantejar propostes de millora en quan a
la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats, participaren a la taula
rodona: Fernando Rey (Gerent d’amadip.esment), Francesca Martí (Presidenta
executiva de Fundació Deixalles), Manuel Palacios (fundador de la Cooperativa Jovent
i responsable de programes d’inserció laboral) i Guillem Febrer (gerent de l'Associació
Estel de Llevant i President de la Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental de
Mallorca).
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2.3. Col·laboració amb altres plataformes i entitats similars

2.3.1. IV Congrés de la Taula del Tercer
Sector Social de
Catalunya

El 27, 28 i 29 de novembre es va celebrar el IV Congrés del Tercer Sector Social de
Catalunya al Centre Internacional de Convencions de Barcelona amb el títol de
‘Avançar en igualtat i drets socials’ i amb 173 ponents de diverses disciplines.
Els representats del TSSIB van participar a l’Àgora del congrés explicant la nostra
experiència.
La conferència inaugural del congrés va anar a càrrec del periodista i filòsof, Josep
Ramoneda, mentre que la cloenda va anar a càrrec de l’economista Oriol Amat.
Entre els principals ponents dels col·loquis i debats cal destacar: Enrique Gil Calvo,
Catedràtic de sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, Joan Tugores,
economista i exrector de la Universitat de Barcelona, Francesc Torralba, director de la
Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada a la Universitat Ramon Llull o Ada Colau, portaveu de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

2.3.2. Reunions amb la Plataforma del Tercer Sector de España
Durant el 2013, per motius d’eficiència econòmica i de gestió del temps, s’ha intentant
aprofitar els viatges de les xarxes que habitualment es desplacen a Madrid (sobretot
EAPN-IB i la ONCE) per reunir-se amb la plataforma estatal. D’aquesta forma durant
aquest any s’han mantingut diverses reunions amb els màxims responsables de
l’entitat.
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Tot i no formar part de la Plataforma del Tercer Sector d’Espanya, la voluntat del TSSIB
és col·laborar amb aquesta entitat en dos temes importants: la Llei del Tercer Sector i
la Llei estatal de racionalització d’Administracions Locals.

2.3.3. Reunions amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Al llarg del 2103, s’ha mantingut un contacte fluid amb la Taula del Tercer Sector Social
de Catalunya, que ha permès la coordinació i la participació conjunta en diverses
temàtiques com la participació al Congrés organitzat per la Taula, la recopilació de
dades que duen terme, la demanda a la ministra Ana Mato de formar part de la “Mesa
de diálogo civil”.
A més a més, l’11 de juny es va mantenir una reunió a Palma, entre la junta directiva
del TSSIB i el gerent d’aquesta entitat, Toni Codina, per tractar amb profunditat tots
aquests temes.
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2.4. Comunicació
2.4.1. Edició de la pàgina web i d’una vídeo de presentació
Durant el 2013 s’ha signat un Conveni amb el CESAG (Centro de Educación Superior
Alberta Giménez) a través del qual s’ha disposat d’una estudiant de pràctiques de
Comunicació Àudiovisual que ha elaborat la pàgina web de l’entitat i un vídeo de
presentació (http://youtu.be/YmYWtSzszog).

2.4.2. Difusió en mitjans de comunicació
-A la revista Salut i Força del mes d’abril es va publicar la notícia de la Jornada de
Reflexió amb les entitats celebrada a la Clínica Salvà.
-Dins el mes d’abril, també es va intervenir en els informatius de la SER en relació al
deute acumulat per les administracions públiques.
-Es va enviar un comunicat de premsa de la taula rodona sobre ocupació.
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2.5. Actuacions diverses

2.5.1.Ponència sobre Dependència
Marta Soler, en representació del TSSIB, participà amb una ponència sobre
Dependència en una jornada organitzada a Palma pel PSOE el 6 de febrer. L’acte
comptà amb la participació de Trinidad Jiménez, exministra de Sanitat i Política Social
d'Espanya.

2.5.2. Cupó de la ONCE
El 4 de març es va assistir, al Consolat de la Mar, a la presentació dels cupons de la
ONCE dedicats a les Illes Balears.

2.5.3. Seminari de Serveis Socials i Polítiques
El 20 de març es va participar en el “Seminari de Serveis Socials i Polítiques Públiques” ,
organitzat pel Grup de Recerca “Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques” del
Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

2.5.4. Pla de xoc contra la pobresa del PSIB-PSOE
El 14 d’octubre, es va mantenir una trobada amb Jaume Garau i Conxa Obrador del
PSIB-PSOE per conèixer el seu pla de xoc contra la pobresa.
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2.5.5. Anàlisi pressupostari de l’Ajuntament de Palma del PSIB-PSOE
El 4 de desembre, una representació del PSIB de Palma, encapçalada per Aina Calvo,
es reuní amb entitats del TSSIB per donar a conèixer el seu anàlisi crític del pressupost
municipal de 2014.

15

