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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’any 2015 ha estat molt marcat per les eleccions autonòmiques i municipals del mes
de maig. Des del TSSIB hem treballat intensament per fer arribar les nostres
demandes als partits polítics i als màxims responsables de les administracions
públiques.
Una altra fita molt important ha estat poder gestionar les enquestes del Baròmetre i
publicar un informe que recull les principals dades del sector: persones ateses, ràtio
dels professionals, moviments econòmics....
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2.Pla de feina
La Junta Directiva del TSSIB que durant els 2015 ha dirigit l’entitat ha estat constituïda
per:
-President: José Falcó Pérez
-Vicepresident: Alfons Suárez Verger
-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: entrevistes i
reunions amb els responsables polítics per defensar les necessitats no cobertes dels
col·lectius atesos, seguiment del compliment de decret de concertació de places,
gestions per aconseguir la reserva de mercat que afavoreixi a les ENL....
2. Coordinar i donar suport a actuacions de les xarxes de segon nivell: suport per
aconseguir fórmules de finançament més estable, promoció dels productes
d’economia social...
3. Col·laborar amb altres plataformes del sector de tercer nivell.
El conveni de col·laboració amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ens ha
permès disposar de les enquestes del Baròmetre per poder obtenir dades de les
nostres entitats.
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3.Reunions

amb

representants

de

les

Administracions

Públiques
Com s’ha destacat a la presentació d’aquesta memòria, l’objectiu fonamental de
l’entitat és reivindicar davant les administracions les principals mancances dels
col·lectius pels quals treballen les xarxes i associacions que configuren el TSSIB. Per
això durant aquest exercici es van dedicar molts d’esforços a fer arribar les nostres
demandes als partits polítics que es presentaren als comicis autonòmics i municipals.
A més de participar en fòrums importants com els Consell de Serveis Socials (que en el
2015 només es va convocar el 9 de març i el 16 de novembre) s’han mantingut
importants reunions amb els màxims representants de les institucions autonòmiques
sobretot després de la presa de posició dels nous càrrecs polítics.

El Batle de Palma, José Hila, participà a la Junta Directiva que tingué lloc el 13 de juliol.
Entre els temes que es van tractar cal destacar la necessitat de millorar les
convocatòries de subvenció, l’aplicació de clàusules socials i de reserva de mercat.
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El TSSIB es va reunir oficialment el 31 de juliol amb la presidenta de l’IMAS, Margalida
Puigserver. I el 4 d’agost es realitzà una sessió de treball on hi participà també el
President del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat. Una de les fites més importants és
la posada en marxa de la Comissió de Treball per a la realització del Reglament del
Concert de Places de serveis per a persones.

Després de la reunió del 27 de juliol, la Presidenta del Govern de les Illes Balears,
Francina Armengol, i la Consellera d’Afers Socials i Cooperació, Fina Santiago, es van
comprometre a estudiar la inclusió de clàusules socials en els contractes de
l’administració autonòmica amb el propòsit de reservar llocs de treball per a persones
amb alguna discapacitat i/o en situació de vulnerabilitat social. A demanda del TSSIB
també es van comprometre a posar en marxa la renda social garantida per ajudar a les
famílies en situació de pobresa.
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4.Comissió de treball amb el SOIB
L’accés a un treball digne és un dret fonamental de tots els ciutadans i ciutadanes i un
factor fonamental per evitar les situacions de vulnerabilitat. Per això bona part dels
esforços del TSSIB es dediquen a reivindicar davant el SOIB polítiques actives de
treball.
En diverses reunions mantingudes amb el Conseller de Treball, Iago Negueruela, amb
el Director General d’Ocupació, Llorenç Pou i amb els equips tècnics dels SOIB s’han
discutit diferents qüestions que afecten sobretot a les convocatòries de processos
d’acompanyament i a les convocatòries de formació. Entre les principals demandes cal
destacar la necessitat de millorar aquestes convocatòries evitant l’excessiva burocràcia
i documentació exigida, millorar els terminis de publicació per evitar que les entitats
hagin de gestionar sense saber si els seu programa ha estat o no aprovat, estudiar
formes de pagament més ajustades a les necessitats reals de les entitats i donar
cobertura a drets tan fonamentals com les despeses derivades de baixes de personal
per raons de salut.
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5. Realització i presentació de l’Informe del Baròmetre
El 30 de novembre es va presentar oficialment el primer Informe de resultats del
Baròmetre dels Tercer Sector Socials Illes Balears 2015.
El Baròmetre és un projecte del TSSIB de recollida de dades periòdiques i actualitzades
sobre l’aportació del sector a la societat. La informació del Baròmetre es va obtenir a
través d’enquestes online amb la participació de 50 entitats sense ànim de lucre que
atenen a persones amb discapacitat o que es troben en situació de vulnerabilitat.
Entre les principals conclusions de l’informe cal destacar que al 2014 les entitats del
TSSIB, amb 3.418 professionals, van proporcionar atenció directa a 144.803 persones,
amb una ràtio de 42.4 persones beneficiàries per professionals. L’informe també
presentà dades sobre moviment econòmic de les entitats, ingressos no procedents de
fonts públiques, deute de les administracions i despeses financeres que això produeix,
ventall d’intervencions de les entitats...
El Baròmetre és una eina dissenyada per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
que ens va cedir en el marc del Conveni de Col·laboració signat el 10 de juliol de 2012 i
que es va poder dur a terme gràcies al suport econòmic de l’Obra Social de la Caixa.
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6.Actuacions diverses
6.1. 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.

El 27 d’octubre, Josep Antoni Cifre, president de Caixa Colonya i Antoni Amengual,
Coordinador de l’Estalvi Ètic explicaren el present i futur més immediat de l’entitat.

6.2.Pacte per l’Educació de les Illes Balears
Durant el 2015, el TSSIB ha estat una de les entitats que s’ha involucrat en aquesta
Plataforma per tal que el possible pacte per l’Educació de les Illes Balears contempli les
necessitats educatives específiques dels nins i nines i dels joves amb diferents tipus de
discapacitat, amb necessitats educatives especials o que es troben en situació
d’especial vulnerabilitat per altres causes.
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6.3. Reconeixement dels Premis Solidaris de l’IMAS

Durant la gala de la VIII Edició dels Premis a la Solidaritat i a l’Accessibilitat de l’IMAS,
celebrada el 7 d’octubre, es va fer una menció especial al treball que des del 2010 ve
realitzant el Tercer Sector Social Illes Balears.

6.4. Participació en les celebracions del Dia de la Constitució
José Falcó i Maria del Carmen Soler, President i Secretària del Tercer Sector Social Illes
Balears representaren a l’entitat en els actes commemoratius del Dia de la Constitució.
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6.4. Col·laboració amb la I Fira de Mercat Social.
Des del TERCER Sector Social l’any 2015 s’ha efectuat un donatiu de 1.000€ per a
l’organització de la I Fira de Mercat Social a les Illes Balears.

6.5. Jurat Premis Solidaris de la ONCE
El President del TSSIB va formar part del jurat dels Premis Solidaris organitzats per la
ONCE en diferents categories.
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