
 

 

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA 
PORTAVEU DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA AL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE 
MENORCA 

 
ASSUMPTE: APLICACIÓ DE DESCOMPTES DE FAMÍLIA NOMBROSA A ACTIVITATS 
ORGANITZADES PEL CIM 
 
Atès que el passat juny de 2013 es va publicar a la premsa insular una carta d’una ciutadana que 
expressava la seva sorpresa pel fet que, tot i expedir el títol de família nombrosa, el Consell Insular 
de Menorca no aplica, després, descomptes, per aquest concepte, a cap de les activitats que 
organitza i que van, sobretot, adreçades a famílies (campaments, estades a albergs, activitats 
d’estiu...); 
 
Atès que en el Ple de dia 15 de juliol de 2013 vam plantejar una pregunta a la Consellera de 
Benestar Social i Joventut sobre si tenia previst aplicar descomptes per a famílies nombroses a les 
activitats abans esmentades, d’acord amb les competències que la Llei 450/2003 de Protecció de 
les famílies nombroses dóna a les corporacions locals per fer-ho; 
 
Atès que la resposta de la Consellera, segons consta a l’acta de l’esmentat Ple, va ser que “ella no 
n’era conscient i que gràcies a aquesta ciutadana posaran tot el tema en ordre i que, per suposat, 
això s’aplicarà”; 

Atès que fa poc temps s’han fet públiques, a la pàgina d’INJOVE, les tarifes del 2014 de les 
instal·lacions juvenils que gestiona el Consell Insular de Menorca i que, en cap cas, es contempla el 
descompte per família nombrosa; 

Atès, així mateix, que també s’han fet públiques les activitats d’estiu INJOVE 2014 en les quals 
tampoc no es contempla el descompte per família nombrosa; 

Atès que consideram que no és admissible obviar els compromisos, ni que siguin verbals, contrets 
en un Ple del Consell Insular de Menorca, sobretot si tots estam d’acord, i així ho hem manifestat, 
que aquesta demanda és ben lògica i raonable i, a més, beneficiosa per a les famílies nombroses; 
 
Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 

 
El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Conselleria de Benestar Social i Joventut a 
aplicar descomptes per a famílies nombroses a les activitats que organitza i que van, 
sobretot, adreçades a famílies (campaments, estades a albergs, activitats d’estiu...), d’acord 
amb les competències que la Llei 450/2003 de Protecció de les famílies nombroses dóna a 
les corporacions locals per fer-ho. 



 

 
 
 
Ciutadella, 3 de març de 2014 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
 
Maite Salord Ripoll 


