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1. Presentació

El Tercer Sector Social Illes Balears- constituït al 2010- aglutina les xarxes del tercer

sector social de les Illes Balears per tal de representar i reivindicar, amb més força,

les mancances socials no cobertes de molts de ciutadans i ciutadanes d’aquesta

comunitat.

Des de Coordinadora 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, 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 el Fòrum Entitats Tercer

Sector de Menorca treballam,  dia a dia, amb l’objectiu fonamental de millorar el

benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes.

L’experiència, el coneixement, la trajectòria i la representativitat de les xarxes del

TSSIB ha fet que durant el 2014 haguem dedicat bona part dels nostres esforços a fer

arribar les demandes dels col·lectius que representam als responsables polítics. Una

tasca que en el 2015- any d’eleccions autonòmiques i municipals- continuarem de

forma molt prioritària.
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2. Pla de feina

La Junta Directiva del TSSIB elegida a l’Assemblea de l’1 d’abril de 2014 ha estat

constituïda per:

-President: José Falcó Pérez

-Vicepresidenta: Marta Soler Saquero

-Secretària: Maria del Carmen Soler Lliteras

-Tresorer: Colau Terrassa Solé

- Vocals: Francesca Maria Martí Llodrà , Sonia Castro Morey i Aurora Bonet Nadal

La Junta Directiva s’ha reunit mensualment per fer un seguiment de les tasques del Pla

de Feina acordat a principi d’exercici. Aquest Pla de Feina s’ha basat en tres objectius

fonamentals:

1.Defensar serveis de qualitat i fer d’interlocutor davant l’administració.

2. Coordinar i donar suport a actuacions de les xarxes de segon nivell.

3. Col·laborar amb altres plataformes del sector de tercer nivell.

Cal destacar que durant el 2014, el TSSIB només ha comptat amb una subvenció de

Caixa Colonya i amb la quota de les xarxes. Així el treball del TSSIB- que no disposa de

personal- s’ha basat en l’esforç dels membres de la Junta Directiva amb el suport

d’alguns tècnics.
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3.Reunions amb representants de les Administracions

Públiques

Com s’ha destacat a la presentació d’aquest document el principal objectiu del TSSIB

és representar al col·lectiu davant l’administració pública i hem de destacar que en

aquests 4 anys de recorregut s’està consolidant aquest paper d’interlocutor.

A més de participar en fòrums importants com els Consell de Serveis Socials s’han

mantingut importants reunions amb els màxims representants de les institucions

autonòmiques sobretot amb el president del Govern de les Illes Balears, José Ramon

Bauzá, amb la Consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández; i amb la

directora del SOIB, Xisca Ramis.

A la reunió del 30 de juliol de 2014 es tractà, entre d’altres temes, tota la problemàtica
vinculada a les dificultats de gestió dels programes d’inserció laboral de col·lectius en
situació de vulnerabilitat.
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El 10 de desembre la Consellera de
Família i Serveis Socials, assistí a
una reunió de la Junta Directiva del
TSSIB per explicar els pressupostos i
les principals línies d’actuació pel
2015.

4.Mesa Sectorial de Coordinació entre la Conselleria de

Família i Serveis Socials i el TSSIB

Molt vinculat al punt anterior cal destacar que un dels principals èxits del 2014 ha estat

aconseguir la constitució de la Mesa Sectorial de Coordinació entre la Conselleria de

Família i Serveis Socials i el TSSIB. Cal destacar que la seva importància radica en què es

tracta d’un espai de treball conjunt que ens propers anys hauria de créixer amb la

incorporació dels Consells Insulars.

Durant el 2014 s’ha treballat sobretot l’esborrany d’ Estratègia d’Inclusió Social de les

Illes Balears 2015-2018.
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5.Reunions amb formacions polítiques

Durant tot l’exercici s’han mantingut contactes amb els grups autonòmics i de Palma

de PP i del PSIB però el major volum de feina es va centrar de cara a les eleccions

europees del 26 de maig.

Des del TSSIB es va elaborar el decàleg de propostes “Per una Europa més social” que

es va fer arribar a les diferents formacions polítiques. A més es va organitzar, el dia 6

de maig, una reunió amb Rosa Estaràs, candidata del PP, i Pere Joan Pons, candidat del

PSIB. Durant aquesta reunió, els candidats van exposar el seu programa de treball i es

van debatre els temes més importants que ens afecten i que es decideixen al

Parlament europeu.

De cara a les eleccions autonòmiques de la primavera del 2015, durant els mesos de

novembre i desembre també es va treballar en la redacció del “Decàleg de propostes

imprescindibles per a la legislatura 2015-2019”. A més d’aquestes 10 propostes molt

concretes, el document inclou tres compromisos fonamentals. El primer,  que totes

les administracions han d’augmentar i prioritzar la despesa destinada a

prestacions socials. Aquesta despesa s’ha d’equiparar urgentment a la mitjana

estatal que és del 6% i progressivament al nivell de la UE-15 que se situa en el 26.4%.

A l’actualitat el percentatge a Balears destinat a prestacions socials és només del 3%.
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El segon compromís suposa la dignificació del treball de les entitats sense ànim de

lucre mitjançant la concertació social o altres fórmules que garanteixin l’estabilitat

dels serveis. Les persones usuàries que reben serveis fonamentals d’entitats que

gestionen amb eficiència i eficàcia- i així ho han demostrat- no poden dependre de

subvencions i convocatòries puntuals.

I finalment, el Govern de les Illes Balears ha de garantir que els serveis arribin a totes

les persones que ho requereixin al marge de la població o illa on resideixen.

6. Col·laboració amb altres plataformes i entitats similars

Des de la seva constitució al 2010, el TSSIB ha mantingut una línia de col·laboració amb

la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya (única entitat que existia aleshores) i en

els darrers dos anys amb la Plataforma Española del Tercer Sector. Així el 24 de febrer

es va mantenir una reunió a Madrid de les tres entitats i amb la participació de José

Falcó i Maria del Carmen Soler per part del TSSIB.

Durant el 2014 un dels principals temes de debat ha estat la promulgació de la Llei del

Tercer Sector Social.
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7.Celebració del Dia del Tercer Sector Social

Amb finançament de Caixa Colonya i la col·laboració de l’empresa de comunicació

Dirkom el 10 de desembre es va celebrar, per primera vegada, el Dia del Tercer Sector

Social. L’objectiu primordial era donar a conèixer el TSSIB com a gran representant del

sector a les Illes Balears. Per això es va valorar molt positivament tot el ressò mediàtic

que va tenir. La celebració va consistir en l’organització d’una roda de premsa amb la

lectura d’un manifest.
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8.Actuacions diverses

8.1.Mitjans de comunicació

El fet que en els darrers anys s’hagin organitzat diferents rodes de premsa i remès
nombrosos comunicats fa que el TSSIB s’hagi convertit també un referent pels mitjans
de comunicació. Per això sovint es sol·licita la participació, sobretot, en espais
radiofònics.

8  de Desembre de 2014: Entrevista a Josep Falcó, President del Tercer Sector Social
Illes Balears i a Carme Muñoz Directora de la Xarxa a Cadena Ser amb motiu de la
Renta Mínima de Inserció.

11  de Desembre de 2014: Publicació al Diari el Mundo, Ultima Hora i entrevistes a
diferents ràdios al President del TSSIB Josep Falcó en relació a la Roda de Premsa
celebrada per el Tercer Sector Social Illes Balears el dia anterior, 10 de desembre de
2014.

17  de Desembre de 2014: Programa de RNE a la Fundació Patronat Obrer en el que hi
participen: Margalida Ferragut, Presidenta de la Fundació Patronat Obrer, Llúcia
Carreras, Gerent de la Fundació Patronat Obrer, Josep Falcó, President del Tercer
Sector Social Illes Balears i na Carme Muñoz,  Directora de la Xarxa per a la Inclusió
Social. EAPN-Illes Balears.

Durant el 2014 també es va escriure l’article “Compromesos amb una societat més
social” per a la publicació de la Fundació Pere Mascaró.

8.2. Participació als Òrgans consultius de Caixa Colonya

El Tercer Sector Social Illes Balears participa a l’Assemblea General de Caixa Colonya i

també en el Consell d’Administració i a la Comissió de Control.
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8.3. Jurat Premis Solidaris de la ONCE

La Vicepresidenta del TSSIB va formar part del jurat dels Premis Solidaris organitzats
per la ONCE en diferents categories.

8.4. Reunió amb Unicef

Es va mantenir una reunió amb Silvia Casanovas, coordinadora del Comitè Balears
d’UNICEF, per conèixer el seu treball per aconseguir un Pacte d’Estat per a la Infància.

8.5. Reunió amb Fiare

El 3 de juny es va mantenir una reunió amb en Jordi López per conèixer el projecte de
banca ètica Fiare.


