ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA,
CENTRE CONVENCIONS DES MERCADAL,
6 DE DESEMBRE DE 2014

1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom (en el moment d’iniciar l’assemblea hi ha 27 persones, però un poc més
tard són 31) i s’informa de les persones que han excusat l’assistència, a través de correu electrònic o les
diverses xarxes socials, desitjant que vagi molt bé.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca
Es constitueix l’assemblea de Més per Menorca proposant que siguin els mateixos membres que els de
l’anterior. Na Laia Obrador no és present a l’assemblea i per tant n’Andreu Servera fa de vocal, en Damià
Coll fa de moderador i n’Oriol Baradad de secretari d’actes.

3. Aprovació de l’acta del dia i reglament de l’assemblea, aprovació de l’acta anterior, aprovació del
grup motor definitiu i aprovació de les Bases de funcionament de Més per Menorca.
Es repassa l’ordre del dia i el reglament de l’assemblea, acordant que si alguna votació es vol fer de
forma secreta es podrà demanar abans de que aquesta es realitzi. S’aprova per unanimitat (27 vots) el
reglament de l’assemblea.
S’informa que no s’han rebut esmenes ni comentaris sobre l’acta de l’anterior assemblea i es pregunta
als presents si algú hi té res a dir. Ningú fa cap comentari. S’aprova per unanimitat (27 vots) l’acta de
l’assemblea anterior.
Totes les persones que formen part del grup motor ratifiquen que hi volen seguir formant part (Falta
Josep Lloret, que se li consultarà) i s’hi afegeix Manolo Lora. Per tant, el grup motor definitiu queda
format per Óscar Garcia, Albert Pons, Rafa Muñóz, Josep Lloret, Oriol Baradad, Maite Salord, Andreu
Servera i Manolo Lora. S’aprova per unanimitat (27 vots) la constitució del grup motor.
Es presenten les Bases de Funcionament de Més per Menorca definitives recordant els principals punts
que aquestes contenen. També es recorda que, jurídicament i només per aquestes eleccions, Més per
Menorca serà una coalició electoral. Les assemblees posteriors a les eleccions han de determinar quina
ha de ser la forma jurídica que Més per Menorca ha de tenir de cara a un futur. S’aproven per
unanimitat (31 vots) les Bases de Funcionament de Més per Menorca.
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4. Aprovació de l’ideari de Més per Menorca.
Es presenta el document que s’havia enviat per correu electrònic i penjat a la pàgina web elaborat a
partir del primer esborrany i de les aportacions fetes en l’anterior assemblea i les rebudes per correu
electrònic i Facebook. Un cop presentat el document s’explica que s’han rebut 6 esmenes i que
s’explicaran per tal si s’incorporen al document.
L’esmena presentada per M.B s’accepten per unanimitat (31vots).
L’esmena presentada per P.T. s’accepten per unanimitat (31vots) amb una petita modificació.
Les dues esmenes presentades per A.M. s’accepten per unanimitat (31vots).
La primera esmena presentada per O.B. s’accepta per unanimitat (31 vots) i la segona presentada per
O.B. es debat i s’accepta per unanimitat (31 vots) amb les modificacions que l’assemblea a trobat
oportunes.
Es demana si algú vol fer més esmenes i es fa una esmena de veu per part de S.G. que es discuteix i
s’aprova posteriorment per unanimitat (31 vots).
Després de debatre i aprovar totes les esmenes es passa a la votació del document d’Ideari de Més per
Menorca. Aquest document és aprovat per unanimitat (31 vots).

5. Aprovació reglament de primàries.
Es llegeix i es debat tot el document de reglament de primàries (article per article). Un cop debatut el
document es planteja la possibilitat de que el procés d’elecció es realitzi de dues formes:
-

a) Primer elegir cap de llista i després la resta de la llista en dues votacions.

-

b) Elegir tota la llista sencera en una única votació.

Aquesta qüestió es debat i es fa una votació per decidir la forma de realitzar les primàries. Els resultats
de la votació són 26 vots de la fórmula a), 2 vots a favor de la fórmula b) i 3 abstencions.
Després d’aquesta votació es passa a la votació del Reglament de primàries. S’aprova per unanimitat (31
vots).
Posteriorment es realitza la presentació del calendari de primàries per la votació del cap de llista.
S’aprova el calendari per unanimitat (31 vots).
Les votacions es realitzaran com a mínim a tres municipis de l’illa el dia 4 de gener de 2015 de 12 a 14h i
de 16 a 20h.

6. Constitució de la comissió de primàries.
Cap dels membres de l’assemblea s’ofereix per formar part de la comissió de primàries. L’assemblea
decideix per unanimitat (31 vots) que sigui el grup motor qui assumeixi les responsabilitats de la
Comissió de primàries.
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També s’acorda que a tots els punts on el reglament de primàries feia referència a la comissió de
primàries ara farà referència al Grup motor.

7. Torn obert de paraules.
Es convida a tots els assistents a l’assemblea a si volen participar en el grup motor o a qualsevol altra
tasca de Més per Menorca només han de contactar amb el Grup motor.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 6 de desembre de 2014.
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