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Annex II  a les bases d’execució del pressupost

Base 22a. Apartat 1

Ajuts nominatius

Aplicació pressupost Beneficiari Objecte Import 

1 17200 4110004 OBSAM   Desenvolupar diverses activitats en el marc de la Reserva de la Biosfera  50.000,00 € 

2 17200 4700000 Associació Empresarial Forestal Menorca (ASEFOME) Gestió forestal sostenible 25.000,00 €

3 17200 4890105 GOB Menorca Conservació i divulgació del medi ambient  30.000,00 € 

4 17200 4890001 Tursiops Conservació i divulgació del medi ambient marí i en particulars dels catxalots  7.500,00 € 

5 17202 4890000 Institut Tecnològic de la Bijuteria (ITEB) Recolzar la gestió de residus perillosos del sector industrial  10.000,00 € 

6 23100 4890018 Creu Roja Espanyola
Programa de transport assistit per a persones majors en situació de dependència i 
amb necessitats especials.

 45.000,00 € 

7 23121 4800001 Creu Roja Espanyola
Campanya  informativa  i  sensibilització  sobre  el  "Protocol  davant  les  violències
sexistes i sexuals a les Festes patronals de Menorca"

 20.000,00 € 

8 23124 4800001 Creu Roja Espanyola Programa d'ajuda alimentària  100.000,00 € 

9 23124 4800001 Càritas Diocesana de Menorca Programa d'ajuda alimentària  100.000,00 € 

10 23124 4800003 Càritas Diocesana de Menorca Programa de l'escolarització infantil (projecte Paidós) 50.000,00 € 

11 23131 4800004 Càritas Diocesana de Menorca Gestió del Programa de suport a la inserció del Consell Insular de Menorca 120.000,00 € 

12 23134 4539001 Universitat de les Illes Balears Universitat oberta per a persones majors (UOM)  18.400,00 € 

13 23134 4890002 Federació d'Associacions de Persones Majors de Menorca Programa d'oci i promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència 150.000,00 € 

14 24100 4890001 PIME Menorca  
Conveni de col·laboració per al desenvolupament de programes actius de formació
ocupacional i contínua

25.000 €

15 24100 4890007 Cáritas Diocesana de Menorca Conveni de col·laboració per al foment d’activitats de formació  75.000,00 € 

16 24100 4890008
Unió  de  Cooperatives  de  Treball  a  les  Illes  Balears
(UCTAIB)

Representar i defensar els interessos del col·lectiu cooperatiu i de l’economia social. 
Difondre el cooperativisme i les cooperatives i empreses d’economia social com a 
alternativa d’autoocupació col·lectiva i solidària. Difusió i promoció de les 
cooperatives i l’economia social. Crear xarxa entre les cooperatives i micro 
cooperatives de treball, fomentant la seva creació i acompanyant en els tràmits 
necessaris per a la seva constitució. Suport a les empreses d’economia social 
mitjançant el departament d’orientació, formació i creació de la UCTAIB. 
Organització i realització de la jornada, juntament amb COCETA (Confederació de 
Cooperatives de Treball de l’Estat Espanyol) Cooperatives per la Sostenibilitat els 
dies 30 i 31 de març de 2023.

6.000,00 €

17 32600 4890000 Fundació Universitat Catalana d'Estiu Fomentar la participació de menorquins a la Universitat Catalana d’Estiu 2023  3.000,00 € 
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18 32600 4890002 Associació d’Educació d’Adults de Menorca Activitat educativa dins l’àmbit no formal  20.000,00 € 

19 32600 4890004 Delegació a Menorca de la Federació Balear d'Escacs Programa d'escacs a les escoles curs 2022-2023  20.000,00 € 

20 33200 4800000 Editorial Menorca
Col·laborar en la convocatòria del Premi Illa de Menorca de Narració Curta i Poesia
de l’any 2023

 6.000,00 € 

21 33400 4790000 Casa de Menorca Barcelona SA
Concessió d’ajut econòmic per motius d’interès públic i utilitat social per garantir la
continuïtat de la prestació dels serveis que s’ofereixen a la comunitat menorquina a
Barcelona

 10.000,00 € 

22 33400 4890011 Joventuts Musicals d'Alaior Programació de concerts anuals  8.000,00 € 

23 33400 4890011 Joventuts Musicals de Ciutadella Programació de concerts anuals i festival d'estiu  25.000,00 € 

24 33400 4890011 Joventuts Musicals de Maó Programació de concerts anuals i festival d'estiu  25.000,00 € 

25 33400 4890011 Joventuts Musicals des Mercadal Programació de concerts anuals  8.000,00 € 

26 33400 4890012 Orquestra de Cambra Illa de Menorca OCIM Programació de concerts anuals  55.000,00 € 

27 33400 4890013 Associació Jazz Obert Festival Menorca Jazz 2023 i activitats anuals de l'Associació  20.000,00 € 

28 33400 4890014
Associació  Tanagra-Festival  Internacional  de  Cinema de
Menorca

Festival Internacional de Cinema de Menorca FICME 2023  20.000,00 € 

29 33400 4890016 Associació Crits i Renou per les Illes Balears
Concessió d’ajut econòmic per a la programació d’activitats culturals a la Casa de
Menorca a Barcelona

 20.000,00 € 

30 33400 4890017 Associació Cultura Inclusiva de Balears
Concessió d’ajut econòmic per a la posada en marxa del projecte Apropa Cultura a 
Menorca

10.000,00 €

31 33400 4890018 Companyia La Trup Producció de l’obra de teatre Barba-rossa 18.000,00 €

32 33400 7790000 Casa Menorca Barcelona SA Manteniment, rehabilitació i millora de l’edifici 80.000,00 €

33 33410 4800000 Associació de Premsa Local de Menorca
Donar suport a la premsa local de Menorca i fomentar l'ús de la llengua catalana
en les revistes d'àmbit local i en les activitats de les associacions de premsa local
de Menorca.

 19.675,00 € 

34 33410 4890000 Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk) Ensenyament i promoció dels balls tradicionals  10.000,00 € 

35 33450 4800001
Associació Diocesana d’Escoltisme – Escoltes de Menorca
– MSC

Donar suport per a la realització d’activitats destinades a joves  18.000,00 € 

36 33600 4892800 Amics de la Mar de Menorca Manteniment del llaüt Besitos i sosteniment activitats de l'entitat  10.000,00 € 

37 33600 4892801 Amics de la Mar Port Maó Manteniment d’embarcacions i sosteniment d’activitats de l’entitat  10.000,00 € 

38 33600 7802700 Bisbat de Menorca
Vetllar per a la protecció i conservació del patrimoni històric de l'Església, en el marc
de la coordinació establerta en la Comissió Mixta CIM-Església

 60.000,00 € 

39 33601 4800000 Associació Amics del Museu de Menorca Col·laborar en el projecte "Certamen Beca Talaiòtica 2023"  18.000,00 € 

40 34100 4890086 Club Voleibol Ciutadella Conveni per a la promoció de l'esport d'elit i promoció 100.150,00 € 

41 34100 4890086 Hestia Menorca Conveni promoció de l'esport d'elit  52.000,00 € 

42 34100 4890086 Club Marítimo Mahón Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques  6.000,00 € 

43 34100 4890086 Club Nàutic Ciutadella Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques  5.700,00 € 
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44 34100 4890086 Club Nàutic Fornells Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques  5.000,00 € 

45 34100 4890086 Club Nàutic Villacarlos Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques  5.500,00 € 

46 34100 4890086 Federació Balear d'Escacs. Delegació a Menorca Conveni de col·laboració per a la promoció dels escacs  2.400,00 € 

47 34100 4890086 Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca Ajut al club Vidalba per la realització d'activitats d'esport adaptat 14.000,00 € 

48 34100 4890086 Federació Balear d’Atletisme - Delegació a Menorca Curses Populars d'estiu  6.500,00 € 

49 34100 4890086 Club Tir amb Arc de Mahó Conveni de col·laboració per al programa ONA, Dona-Arc-Salut  3.500,00 € 

50 34100 4890086 Menorca para todos Conveni esport inclusiu  5.500,00 € 

51 34100 4890086 Club Bàsquet Es Castell Conveni esport d’elit i promoció  12.000,00 € 

52 34100 4890086 Lô Esport Club Esportiu Menorca Conveni esport d’elit i promoció  4.000,00 € 

53 34100 4890086 Club Esportiu Mercadal Conveni esport d’elit i promoció  10.000,00 € 

54 34100 4890086 Club Xtrem Menorca Atletisme Conveni esport d’elit i promoció 2.000,00 €

55 34100 4890086
Federació Balear de Bàsquet (Torneig Ciutat de Maó i 
Torneig Illes Balears) Conveni pel desenvolupament de tornejos de categoria superior de bàsquet

   5.000,00€

56 34100 4890086
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, delegació a 
Menorca, secció Marxa Nòrdica

Conveni de col·laboració del campionat de Marxa Nòrdica   1.000,00 €

57 34100 4890086
Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes 
Balears

Conveni de col·laboració per a l’organització de jornades i seguiment de les 
instal·lacions

  2.000,00 €

58 34100 4890086 Associació IGA Menorca Ajut a la participació en els jocs internacionals IGA  60.000,00 € 

59 34100 4890096 Federació Balear d'Atletisme – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  20.837,50 € 

60 34100 4890096 Federació Balear de Bàdminton – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició  4.360,00 € 

61 34100 4890096 Federació Balear de Bàsquet – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició  35.488,00 € 

62 34100 4890096 Federació Balear de Ciclisme – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  15.631,50 € 

63 34100 4890096 Junta Insular de Futbol Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició  37.307,00 € 

64 34100 4890096 Federació Balear de Gimnàstica – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició  14.600,00 € 

65 34100 4890096 Federació Balear de Golf – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i competició  5.256,50 € 

66 34100 4890096 Federació Balear de Judo – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  16.600,00 € 

67 34100 4890096 Federació Balear de Karate – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  12.630,00 € 

68 34100 4890096 Federació Balear de Natació – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  6.125,00 € 

69 34100 4890096 Federació Balear de Tennis – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  8.808,00 € 

70 34100 4890096 Federació Balear de Tennis Taula – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  4.456,50 € 

71 34100 4890096 Federació Balear de Tir amb Arc – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició  2.981,75 € 

72 34100 4890096 Federació Balear de Tir amb Fona - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició  1.200,00 € 
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73 34100 4890096 Federació Balear de Vela – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  14.930,25 € 

74 34100 4890096 Federació Balear de Voleibol – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició  5.769,50 € 

75 34100 4890096 Federació Balear d'Escacs – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició  4.136,00 € 

76 34100 4890096 Federació Balear d'Hípica – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i competició  16.400,00 € 

77 34100 4890096 Federació Balear de Piragüisme - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i competició 10.135,00 € 

78 34100 4890096 Federació Balear de Pàdel - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció  1.794,00 € 

79 34100 4890096 Federació Balear de Triatló - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació  1.708,00 € 

80 34100 4890096 Federació Balear de Hockey Herba Esport per a l’edat escolar: promoció, iniciació i competició 1.500,00 €

81 34100 4890096 Federació Balear de Rugby, Delegació de Menorca Esport per a l’edat escolar: promoció i competició 1.500,00 €

82
41000 4891003 
41500 4890001 
41000 7808000

Associació Leader Illa de Menorca
Donar suport a l'Associació Leader Illa de Menorca per al seu funcionament i per al 
desenvolupament de projectes propis i de cooperació

 136.500,00 € 

83 41200 4110008 OBSAM AGROXERXA Millora i ampliació del portal web Agroxerxa i potenciar el seu ús  20.000,00 € 

84 41200 4890001 GOB Menorca
Donar suport al GOB Menorca en el desenvolupament del programa de custòdia del
territori al sector agrari

 20.000,00 € 

85 41240 4890001 Associació Apicultura Menorca
Donar suport a l'associació d'apicultura de Menorca en les tasques que realitzin per
mantenir en bon estat de salut les poblacions d'abelles i serveis ambientals associats

 8.500,00 € 

86 41500  7800000 Confraria de pescadors de Maó Donar suport en la construcció d’una pèrgola al port de Maó 45.000,00 €

87 41900 4890011 Associació de l’ovella autòctona de Menorca Donar suport a l’associació d’ovella menorquina en la realització de la fira de l’ovella  6.000,00 € 

88 41900 4890000
Consell  Regulador  de  la  Denominació  d'Origen  del
Formatge Mahón-Menorca (CRDO)

Actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca  300.000,00 € 

89 41900 4890001 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca
Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les
despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa

 50.500,00 € 

90 41900 4890001 Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu
Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les
despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa

 17.500,00 € 

91 41900 4890001 Cooperativa Agrícola Sant Martí
Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les
despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa

 17.500,00 € 

92 41900 4890001 Cooperativa Insular Ganadera de Menorca - COINGA
Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les
despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa

 42.500,00 € 

93 41900 4890001 Cooperativa de Consumidors San Crispin
Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les
despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa

 42.500,00 € 

94 41900 4890001 Cooperativa Verge del Toro
Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les
despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa

 17.500,00 € 

95 41900 4890003
Associació de Criadors  i  Propietaris  de Cavalls de Raça
Menorquina: Fira del Cavall

Suport a l'organització de la Fira del Cavall i el Concurs morfològic de cavall de raça
menorquina

 30.000,00 € 

96 41900 4890004 Reial Societat Hípica de Ciutadella Donar suport a les activitats dutes a terme pels hipòdroms de Menorca  6.000,00 € 

97 41900 4890004 Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto Donar suport a les activitats dutes a terme pels hipòdroms de Menorca  6.000,00 € 
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98
41900 4890005
41900 7890000

Associació  de  Productors  d'Agricultura  Ecològica  a
Menorca (APAEM)

Facilitar a l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica a Menorca, APAEM, les
accions de promoció, l'organització de fires de productes agraris ecològics, així com
la  realització  d'actuacions  de  formació  i  foment  de  l'ús  i  consum  dels  productes
ecològics de l'illa.

 32.000,00 € 

99 41900 4890006
Asociación  Menorquina  de  Criadores  y  Propietarios  de
Caballos de Pura Raza Española

Suport a l'organització del Campionat de Balears de cavalls de raça espanyola  8.000,00 € 

100 41900 4890007
Associació  de  ramaders  de  bestiar  boví  de  raça  de
Menorca

Facilitar  les  accions  de  promoció,  l'organització  de  fires,  així  com  la  realització
d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes de vaca vermella
menorquina.

 15.000,00 € 

101 41900 4890008 Club Hípic Alaior
Promoció del producte local de Menorca dins l'organització del Campionat Nacional
de Salt a Menorca

 3.500,00 € 

102 41900 4890009 Associació VIMENORCA
Donar  suport  a  les  campanyes  de  divulgació  i  promoció,  així  com  la  realització
d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum del vi de Menorca

 12.000,00 € 

103 41900 4890010 Associació de productors d’Oli de Menorca
Donar  suport  a  la  realització  d’actuacions  i  estudis  per  aconseguir  l’IGP d’oli  de
Menorca,  així com ajudar a l’associació en la promoció i publicitat de l’oli produït a
Menorca.

 10.000,00 € 

104 43200 4790000 Telecyl SA Celebració torneig internacional Madison Beach Volley Tour 2023  84.700,00 € 

105 43200 4790000 World Pàdel Tour
Recolzament  a  la  pràctica  de  l’esport  i  la  projecció  de  la  imatge  de  Menorca,
interiorment i exteriorment

 423.500,00 € 

106 43200 4890001 Club Voleibol Ciutadella Celebració de l’edició de la Copa de la Reina de la Lliga Iberdrola Femenina 70.000,00 € 

107 43200 4890001 Club Voleibol “Avarca Menorca”
Recolzament  a  la  pràctica  de  l’esport  i  la  projecció  de  la  imatge  de  Menorca,
interiorment i exteriorment

50.000,00 € 

108 43200 4890001 Super Series Eventos Deportivos LDA
Celebració de la regata 52 Super Series que s’integren en el circuit internacional de
la mateixa categoria d’embarcacions dins el 2023

121.000,00 € 

109 43200 4890001 Club Marítimo Mahón Celebració de la Regata Copa del Rei de Vaixells d’Època de Vela 2023 55.000,00 € 

110 43200 4890001 Chess Menorca Celebració de la I Open Chess Internacional Illa de Menorca 25.000,00 € 

111 43200 4890001 Club Bàsquet Menorca
Promoció de Menorca a través de l’esport de la mà del millor i més famós equip de
l’Illa

15.000,00 € 

112 43200 4890001 ClubSwam Club Swam 50 Challenge Menorca 2023 (regata) 36.000,00 € 

113 43900 4890002 SEBIME
Actuacions de promoció i comercialització del sector bijuter de Menorca i assistència
als seus associats.

 70.000,00 € 

114 43900 4890003 Associació de Fabricants de Calçat de Menorca
Suport i incentiu per a les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat dutes
a terme per l'associació

 70.000,00 € 

115 43900 4890004 Associació de Comerciants de Menorca (ASCOME)
Donar suport a actuacions de formació i campanyes de suport al comerç, així com
recolzament al market place XUROA.

 30.000,00 € 

116 43900 4890005 Cambra de Comerç de Menorca
Unitat  canina  implementada  a  l’aeroport  de  Menorca  pel  control  i  seguretat  en
l’enviament de mercaderies.

 68.000,00 € 

117 43900 4890005 Cambra de Comerç de Menorca
Recolzar  a  la  Cambra  Oficial  de  comerç  de  Menorca  en  la  seva  activitat
d’assessorament i promoció de les empreses de la nostra illa

200.000,00 €

118 43910 4790002 Associació d'Artesans de Menorca - ENTREMANS Donar  suport  a  les  accions  de  promoció,  comercialització  i  formació  dels  seus
associats

 5.000,00 € 
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119 43910 4790002 Associació d'Empreses d'Artesania de Menorca - ARTEME
Donar  suport  a  les  accions  de  promoció,  comercialització  i  formació  dels  seus
associats

 8.000,00 € 

120 46200 4890000 Associació Innovem
Fira  Innovem  Fest,  espai  de  formació  i  esdeveniments  Innovem  365,  i  Innovem
Coworking

 15.000,00 € 

121 91200 4890000 Cercle Artístic de Ciutadella XLVIII Premi Born de Teatre  15.000,00 € 

122 91200 4890000 Jazz Obert Associació d’Al·ligàtors Commemoració del seu 25è aniversari 10.000,00 €

123 91200 4890000 Joventuts Musicals de Maó Commemoració del seu 50è aniversari 8.862,00 €

124 91200 4890000 Orquestra de Cambra Illa de Menorca OCIM Commemoració del seu 25è aniversari 10.000,00 €

125 92201 4800001 Trebalúger Equine Rescue
Col·laborar amb els objectius d’aquesta associació que són la recollida de cavalls i
rucs abandonats i  maltractats de tot  Menorca,  donant-los un lloc segur per viure,
proporcionant tractament veterinari essencial, rehabilitació i cura.

 3.000,00 € 

126 92201 4800004 Associació Protectora d'Animals de Ciutadella Col·laborar amb els programes de protecció animal que desenvolupi  6.000,00 € 

127 92201 4800005 Associació Protectora d'Animals de Maó Col·laborar amb els programes de protecció animal que desenvolupi  6.000,00 € 

128 92201 4800007
Associació Protectora d'Animals de Ciutadella i Associació
Protectora d’animals de Maó

Gestió dels centres d’acollida d’animals vagabunds de Menorca  174.785,48 € 

129 92400 4800000 Fòrum ETS Menorca

Donar suport a associacions i entitats sense ànims de lucre i impulsar i fomentar les
entitats del tercer sector en tant que promotors de l’economia social i solidària,  el
foment  del  treball  en  xarxa  entre  associacions  i  les  iniciatives  de  participació
ciutadana.

 15.000,00 € 

130 92910 4890016 Fundació Vicente Ferrer Apadrinament de 15 fillets/filletes de l’Índia  3.780,00 € 
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	23110
	Agenda Urbana de Menorca i Dret a l’Habitatge
	Departament:
	Consellera executiva responsable del Departament:
	Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
	Cristina Gómez Estévez
	Directora insular responsable:
	Persona responsable o gestora:
	Roser Román Rivas
	Elisa Marí Pons
	Dotació pressupostària:
	Finançament afectat:
	3.386.049,76 €
	89.949,78 €
	Descripció del programa:
	Es tracta d’un servei que pretén donar impuls a les accions dirigides a millorar l’accés a l’habitatge de la ciutadania, prestant especial atenció als col·lectius de població més vulnerables i posant en marxa les accions que es considerin prioritàries segons el Pla d’Habitatge Social de Menorca 2023-2027, que serà redactat durant l’any 2023 i que tindrà com a base el Pla d’Habitatge anterior; la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, i l’Estratègia nacional integral per a persones sense llar (ENI) 2015-2020, així com també la futura llei estatal d’habitatge, sempre en el marc de les competències que té el Consell Insular de Menorca en aquesta matèria. D’altra banda, també té l’objectiu d’impulsar les accions de l’Agenda Urbana Espanyola, que està estretament lligada amb l’accés a l’habitatge del col·lectiu en situació de vulnerabilitat i amb la millora de la rehabilitació energètica.
	S’estructura en quatre blocs o àmbits d’actuació:
	1. Creació i consolidació d’una estructura formal d’organització i coordinació.
	2. Posada en marxa dels recursos necessaris per completar la Xarxa d’Atenció en aquests àmbits.
	3. Oferta de formació i divulgació en temes d’habitatge i agenda urbana.
	4. Realització d’estudis i investigacions en temes d’habitatge.
	Objectius:
	1. Creació i consolidació d’una estructura formal d’organització i coordinació:
	- Consolidar l’estructura formal que doni resposta a les necessitats relacionades amb l’habitatge social de la població que permeti impulsar el que marquen l’ENI, la Llei d’habitatge, i la futura llei estatal d’habitatge, així com desenvolupar les accions que preveu el Pla d’Habitatge Social de Menorca: Mesa Insular d’Habitatge Social
	- Impulsar línies de cooperació i suport als serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments (SSCB), així com a altres serveis públics i privats que treballen en l’àmbit de l’exclusió social i residencial, creant i consolidant una estructura organitzativa que permeti donar resposta a les necessitats detectades a partir d’un treball coordinat i en xarxa: Comissió Tècnica d’Habitatge, web insular d’habitatge, comissions específiques de treball per abordar les qüestions que es consideri en funció dels objectius marcats: cases d’acollida, Pla d’Habitatge Social, etc.
	- Revisió i actualització del Pla Social d’Habitatge de Menorca 2017-2021 tenint en compte els objectius ja assolits i la nova realitat socioeconòmica en el nou Pla Social d’Habitatge 2023-2027
	2. Posada en marxa dels recursos necessaris per completar la Xarxa d’Atenció en aquest àmbit:
	- Licitació de la gestió i continuació de l’Oficina Insular d’Habitatge, per mantenir i ampliar l’àmbit d’actuació de l’Oficina Integral d’Habitatge Social amb la finalitat d’oferir informació i assessorament sobre els recursos existents a Menorca en temes d’habitatge des del punt de vista social, jurídic i administratiu (tant a usuaris i població en general com a professionals), intervenció social i jurídica en temes d’execucions hipotecàries i altres vies de pèrdua de l’habitatge habitual, organització d’accions preventives, divulgatives i formatives en temes d’habitatge, així com fer un recull sistemàtic de dades relacionades amb l’habitatge que permetin la realització d’estudis posteriors amb la finalitat de planificar línies d’actuació sobre la base de dades objectives, així com ampliar l'àmbit d’actuació de l’oficina amb una xarxa de pisos d’estada temporal que doni suport a la intervenció social que es realitza amb els usuaris que es troben en procés de pèrdua del seu habitatge i necessitin un recurs temporal amb acompanyament social que permeti l’accés i conservació d’un habitatge independent. Aquesta licitació inclourà al costat de la gestió de l'Oficina d'habitatge el programa de lloguer ètic, que fins ara era un projecte pilot, quedant així integrat com a estructura a l'Oficina d'habitatge.
	El Programa de Lloguer Ètic, continuarà amb les línies d'ajudes que es desenvolupaven mitjançant una convocatòria anual d’ajuts que prevegi dues línies d’ajuts: la línia 1, dirigida a propietaris que ja tenen el seu habitatge llogat a un preu considerat ètic, i la línia 2, per als propietaris que per diversos motius tenen immobles buits o que els lloguen per temporades curtes, amb la finalitat d'aconseguir que posin aquests immobles al mercat de lloguer de llarga durada a preus assequibles per a persones i famílies a les quals és impossible accedir a un pis de lloguer en les condicions de mercat actual, que va pujant els preus de lloguer any rere any.
	- Continuar amb la tramitació per poder posar en marxa el Servei Integral per a la Inclusió Social de les Persones Sense Llar de Menorca, format per una unitat mòbil d’emergència social (UMES), un centre de baixa exigència (CBE) i un programa pilot de housing first (HF). Adequació del local per tal de desenvolupar el servei i compra de l’equipament més adient per a les característiques del servei.
	- Impulsar la posada en marxa d’un projecte de cohabitatge davant la demanda de col·lectius i cooperatives que demanden un model de convivència comunitari i autogestionat, que permeti i faciliti la cessió de sòl públic per part de les administracions i, d’aquesta manera, oferir espais de suport, informació i assessorament als col·lectius i les entitats que volen dur a terme iniciatives de cohabitatge amb cessió de sòl públic (art.10, DA 8a i 9a de la Llei balear d’habitatge).
	- Treure una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació energètica dels habitatges dirigits a persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social i pobresa energètica. Aquestes ajudes inclouen un estudi de l’habitatge per detectar quines millores de caire domèstic es poden implementar per millorar l'eficiència energètica i aconseguir abaixar l’import de les factures de llum, així com un ajut econòmic per fer front a la realització d’aquestes millores, dirigides tant a propietaris com a llogaters.
	3. Oferta de formació i divulgació en temes d’habitatge:
	- Dur a terme accions formatives i divulgatives de caire més general, directament des del Consell Insular o mitjançant l’Oficina Insular d’Habitatge Social, l’oficina de finestreta única PDA REGENERATE, o en col·laboració amb altres ens: jornades i accions formatives relacionades amb la problemàtica de l'accés a l’habitatge, formació específica en temes d’Agenda Urbana, campanya de captació de pisos pel programa de lloguer ètic, tallers grupals sobre temàtiques concretes dirigits tant a professionals com a col·lectius que ho necessitin, etc.
	4. Realització d’estudis i investigacions en temes d’habitatge:
	- Realitzar estudis i investigacions tant de continuïtat dels que s’han elaborat els darrers anys com en temàtiques noves que es considerin rellevants en aquest àmbit.
	5. Agenda Urbana de Menorca:
	Continuïtat del procés participatiu juntament amb els ajuntaments i un grup motor d’experts per a la difusió per a la informació i formació de l'Agenda Urbana de Menorca.
	6. Projecte europeu PDA REGENERATE:
	Posada en marxa del projecte PDA REGENERATE, amb l’obertura d’una oficina de barri. Aquest projecte s’ha redactat en clau europea i caldrà complir una sèrie de terminis establerts en l’aprovació de la subvenció.
	Regenerate a Illes Balears: té com a objectiu incentivar el mercat de la rehabilitació energètica, a fi de contribuir a la descarbonització de l'illa marcada en l'Estratègia Menorca 2030, i complir alhora amb els compromisos adquirits amb la UE en matèria d'inversions.
	El Projecte de Regenerate se sosté en la combinació de 3 serveis:
	1. Assistència tècnica: finestreta única, oficina de Barri, acosta a la ciutadania tots els elements necessaris per executar una rehabilitació integral d'habitatge basada en la eficiència energètica, incloent formació als professionals, atenció a la ciutadania, assistència tècnica, etc. El seu objectiu és estimular la demanda de projectes abordant les necessitats de la ciutadania i duent a terme un procés d’acompanyament durant la presa de decisions.
	2. Finançament assequible: aborda i soluciona els principals problemes des del punt de vista de l'oferta. Finançament fins al 100% de l'obra per endavant, assequible i a llarg termini per a tots els ciutadans, inclosos els que estan sota condicions de vulnerabilitat o pobresa energètica.
	3. L'objectiu és la rehabilitació integral amb la prioritat des d'Europa de reduir les emissions de *Co2 i l'escalfament global, per la qual cosa la prioritat és la rehabilitació energètica i reforçada per millores en accessibilitat, habitabilitat i revitalització de barris. Mitjançant l'estudi de cada cas particular, s'assessorarà el projecte més adequat en cada cas, així com el cost, el finançament i les subvencions a les que cada ciutadà pot optar.
	Funcions i activitats més importants:
	1. Creació i consolidació d’una estructura formal d’organització i coordinació:
	- Convocar de forma periòdica la Mesa Insular d’Habitatge.
	- Convocar de forma periòdica la Comissió Tècnica de l’Habitatge Social. Revisió i actualització del Pla d’Habitatge Social de Menorca per donar-hi continuïtat.
	- Mantenir i actualitzar la web d’habitatge social i de Lloguer Ètic i que inclogui el disseny de protocols que permetin agilitzar-ne la posada en marxa.
	- Coordinar, supervisar i controlar les actuacions que du a terme l’Oficina Integral de l’Habitatge Social gestionada de forma externa.
	- Coordinar, supervisar i controlar les actuacions que du a terme el Programa de Lloguer Ètic.
	- Coordinar, supervisar i controlar les actuacions per a l’adequació del local on s’ha d’ubicar el Centre de Baixa Exigència.
	2. Posada en marxa dels recursos necessaris per completar la Xarxa d’Atenció en aquest àmbit:
	- Redacció dels plecs per a la licitació de l'obra per a dur a terme el projecte redactat  per a l’adequació del local destinat a Centre de Baixa Exigència del Servei Integral per a la Inclusió Social de les Persones Sense Llar.
	- Licitar la continuïtat de l’Oficina Integral d’Habitatge, ampliant els serveis que presta actualment per adequar-la a les necessitats actuals.
	- Estudi de sòl disponible o edificis buits per ajudar a la creació d’un projecte de cohabitatge a Menorca.
	- Aprovar una convocatòria d’ajuts per atendre les despeses de petites millores domèstiques per millorar l’eficiència energètica de les llars de les persones o famílies en situació de pobresa energètica mitjançant la contractació d’un servei d’assessorament energètic.
	- Aprovar una convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per a l’any 2023.
	3. Oferta de formació i divulgació en temes d’habitatge:
	- Realitzar accions de divulgació i informació a la ciutadania en general i a la població diana en particular: presentació de l’estudi d’habitatge buit a Menorca, jornades sobre els temes a desenvolupar a través de l’Agenda Urbana, accions formatives i convenis amb universitats, patronals, col·legis professionals i fundacions relacionades amb el sector de la construcció i rehabilitació energètica per a crear borses de treballadors qualificats, tècnics, industrials i de tots els sectors implicats per garantir la qualitat exigida al voltant del projecte europeu PDA REGENERATE, i altres accions formatives que es considerin adequades als objectius del servei.
	- Jornades sobre gènere, pobresa energètica i vulnerabilitat a l'hora de l'accés a l'habitatge a Menorca, en col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella i la Universitat d'Arquitectura de València, per a donar visibilitat a aquest problema i difondre les mesures que s'han dut a terme i les normatives que han modificat les condicions d'habitabilitat en els habitatges en altres comunitats com la Valenciana i el País Basc, que han permès acollir les noves necessitats socials.
	4. Realització d’estudis i investigacions en temes d’habitatge:
	- Millorar els diferents sistemes d’indicadors per caracteritzar i mesurar l’exclusió residencial i poder orientar la planificació.
	- Actualitzar i presentar el treball de camp del cens d’habitatge buit de Menorca.
	- Crear un sistema d’indicadors de tots els municipis en relació amb les dades necessàries a avaluar per aconseguir els objectius del Projecte de l’Agenda Urbana de Menorca, així com per crear una eina informàtica que es pugui actualitzar cada any.
	5. Agenda Urbana de Menorca:
	Col·laboració amb l’OBSAM per a la redacció d'un projecte ambiciós que doni continuïtat al presentat en el Visor dels indicadors en el Pla d'Acció d'Agenda Urbana i aconseguir una eina digital que reculli els indicadors de tots els municipis de l'illa i permeti fer-ne el seguiment i actualització, amb una implicació màxima de tots els ajuntaments, tècnics i polítics en col·laboració amb aquest equip. A més, redacció d’aquest projecte perquè pugui optar a fons europeus, ja que tindrà un recorregut d'almenys tres anys.
	6. Projecte Europeu PDA REGENERATE:
	Coordinació i posada en marxa de la col·laboració publicoprivada per dur endavant el projecte amb GNE Finance.
	Creació d’una oficina de barri que actuarà com a finestreta única que donarà suport tècnic i financer als particulars per tal d’incentivar la rehabilitació del parc residencial privat.
	Realització de portes obertes i xerrades per tal d’explicar el funcionament i mecanisme de l’oficina i sobretot el de finançament, amb itineraris per tots els municipis de Menorca, cotxe Regenerate «Oficina mòbil».
	Informació, assessorament i acompanyament des de l'equip tècnic de l'oficina de barri, arquitecte/, treballador/a social i administratiu/a, als ciutadans, ciutadanes, administradors de finques i comunitats de propietaris, en matèria de rehabilitació energètica, estudi dels seus immobles, i propostes de millora, fins i tot en accessibilitat i habitabilitat, així com pressupost estimat i finançament. Aquesta oficina tindrà actualitzada la informació de totes les subvencions a les quals els ciutadans es puguin acollir i estudiar en cada cas en funció de la seva renda i grau de vulnerabilitat.
	Coherència amb els plans pluriennals, sectorials i coordinació interdepartamental o amb altres administracions públiques:
	Les accions estan en coherència amb l’Estratègia nacional integral per a persones sense llar (ENI) 2015-2020, aprovada per Acord de Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015; amb la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, i amb el Pla d’Habitatge Social de Menorca d’atenció integral a persones sense llar i en risc d’exclusió residencial 2017-2021, aprovat pel Consell Executiu en data 30 de gener de 2017.
	D’altra banda, la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu com a competència dels consells insulars la de desenvolupar serveis socials especialitzats, així com la creació, organització i gestió de serveis que per la seva naturalesa i característiques tinguin caràcter insular o supramunicipal. També preveu la competència de facilitar assistència tècnica i assessorament als ajuntaments i suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris. Finalment en l'article 25 assenyala que l’allotjament es considera una necessitat bàsica garantida.
	Aquest programa està dissenyat amb la idea d’anar assolint els objectius en diferents anualitats, amb una previsió d’objectius i activitats per als propers cinc anys, tot i ser conscients que aquesta planificació s’haurà d’anar adaptant a la realitat i les circumstàncies que puguin anar sorgint i al grau de participació de la resta d’administracions, entitats i serveis implicats. A grans trets, la planificació per als propers anys es pot resumir així:
	- Any 2023: dur a terme les funcions descrites més amunt i fer el seguiment de la implementació i reglamentació de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, així com de la nova llei estatal d’habitatge.
	- Any 2024: mantenir els programes i serveis creats potenciant les accions que es consideri prioritari abordar. Cercar fons, sobretot d'àmbit europeu i estatal. Revisar els recursos existents per millorar l’atenció i la coordinació entre ells (UMES, CBE, Casa d’Acollida, sistema d’ajuts, etc.). Abordar la situació de l’habitatge per sectors de població: joves amb dificultats per emancipar-se, famílies monoparentals, gent gran, etc. Impulsar les alternatives residencials que es considerin adients a la realitat de Menorca i als diferents sectors de població, com podrien ser habitatges dotacionals, cohabitatge i altres. Avaluar el procés i redissenyar-lo, si escau.
	Línies de subvenció:
	- Convocatòria de subvencions per al programa Lloguer Ètic.
	- Convocatòria de subvencions de rehabilitació energètica per a famílies en situació de vulnerabilitat energètica i/o pobresa energètica.
	Principals indicadors de seguiment:
	Dins el primer semestre de l’any:
	- Convocatòria de la Mesa pel Dret a l’Habitatge i la Ciutat i aprovació definitiva de la modificació del seu reglament de funcionament.
	- Convocatòria de la Comissió Tècnica de l’Habitatge Social de Menorca per a la deliberació arran de l’estudi de les cases d’acollida.
	- Signatura de l’acord de treball amb l’OBSAM per a la realització de les accions que s'hi concretin.
	- Licitació de l'obra per a l’execució de l’adequació del Centre de Baixa Exigència d’acord amb el projecte redactat per l’equip de Leve Projects.
	- Continuïtat del projecte de Regenerate donant servei als ciutadans des de l'oficina de barri de Maó, l'oficina mòbil i una oficina a Ciutadella, amb la finalitat d'aconseguir màxima difusió del projecte i promoure la rehabilitació energètica i integral del parc edificat de Menorca construït entre els anys 1930 i 1984, amb assessorament i acompanyament tècnic, així com coordinació amb els col·legis professionals en l'accés a les línies de subvenció dels fons Next Generation del Govern balear.
	- Jornades d'Habitatge, pobresa energètica i vulnerabilitat social, en col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella i la Universitat d'Arquitectura de València.
	- Publicació de les bases i la convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació energètica dels habitatges, destinat a famílies vulnerables.
	- Publicació de la convocatòria dels ajuts de Lloguer Ètic.
	- Equipament dels pisos d’estada temporal cedits per l’IBAVI ubicats a Maó, Ciutadella i es Mercadal.
	- Treure a licitació la contractació del servei de l’Oficina Integral d’Habitatge juntament amb l’ampliació del servei estipulat.
	Dins el segon semestre de l’any:
	- Continuïtat Projecte Regenerate, avaluació de les dades que s’obtenguin i tramitació de les sol·licituds de rehabilitació a través de l’oficina de barri, així com gestió de les subvencions i Fons Next Generation.
	- Continuació del projecte de col·laboració amb els socis GNE, segons els objectius fixats, posant en marxa ajuts a la rehabilitació d’habitatges als barris i zones seleccionades en la primera fase de Regenerate, així com a altres habitatges que s’hi afegeixin de forma individual, gestió dels ajuts dels fons Next Generation i/o subvencions municipals, autonòmiques o estatals.
	- Organització d’una acció formativa dirigida a col·lectius en risc d’exclusió residencial.
	- Organització d’una acció formativa dirigida a professionals que treballen en l’àmbit de l’exclusió residencial.
	- Realització de dues de les accions formatives descrites en els objectius adreçades a la ciutadania en relació amb els fons Next Generation, obres de rehabilitació energètica.
	- Inici de la licitació per a la gestió del CBE de Maó.
	- Adequació del nou local de l’oficina d’habitatge, un cop finalitzin els treballs de construcció.
	Novetats a destacar respecte a l'exercici anterior:
	Es revisarà i actualitzarà el Pla d’Habitatge Social per als següents anys i continuarà PDA REGENERATE, que implicarà la continuïtat de l’oficina de barri, que estarà centralitzada a l’Oficina d'Habitatge del Consell i que també tindrà caràcter d’oficina mòbil, ja que el personal que la integra, que comptarà amb perfils tècnic, social i administratiu, desenvoluparà les seves tasques pels diversos municipis. Aquesta finestreta única servirà de suport a la gestió dels fons europeus i de les subvencions de les diverses administracions. Aquestes accions aniran acompanyades de la implementació de formació especialitzada per cobrir la demanda d’ocupació amb perfils tècnics, industrials i de professionals del sector de la construcció, per gestionar les subvencions relacionades amb temes de rehabilitació, constructiva i energètica.
	Es disposarà d’un servei d’allotjaments d’estada temporal que permetrà donar resposta immediata a les necessitats sobrevingudes i temporals d’exclusió residencial. D’aquesta manera es dotarà cada població de l’illa, assegurant l’equilibri territorial, d’un habitatge per respondre a les situacions d’emergència residencial de la població.
	D’altra banda es fomentarà la creació de noves vies d’impuls per aconseguir ajudar els col·lectius i cooperatives per a la creació del primer cohabitage a Menorca.
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