ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA,
CASINO 17 DE GENER DE CIUTADELLA,
18 DE GENER DE 2015

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom, s’agreix l’assistència de tanta gent (que en algun moment de
l’assemblea ha sobrepassat les 140 persones) 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, aprovació de l’acta anterior i presentació de
l’informe de la comissió de primàries.
Es constitueix l’assemblea de Més per Menorca, a partir de l’esborrany de reglament que es va enviar
amb el document de convocatòria, sent la moderadora na Laia Obrador, el secretari d’actes n’Oriol
Baradad i el vocal n’Andreu Servera.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior que havia estat enviada per correu electrònic a tots
els adherits a Més per Menorca i també havia estat penjada al web .
N’Andreu Servera com a membre del grup motor de Més per Menorca explica l’informe redactat per la
Comissió de primàries referent als resultats obtinguts en les votacions fetes dia 4 de gener per tal
d’escollir els candidats al Consell Insular de Menorca i al Parlament de les Illes Balears. Després
d’aquesta explicació l’assemblea, per unanimitat, ratifica a Maite Salord com a candidata al Consell
Insular de Menorca i a Nel Martí com a candidat al Parlament de les Illes Balears.

3. Debat i aprovació reglament segona fase de primàries i del calendari.
Es presenta el reglament de primàries que ha de regir el funcionament de la segona fase de primàries en
la que s’han d’escollir els membres que formaran la llista electoral del Consell Insular de Menorca i els
que formaran la llista electoral al Parlament de les Illes Balears.
Es repassa tot el document i es debaten aquells punts que no queden clars, especialment els que fan
referència als que determina la llei electoral (llista en format de cremallera) i als que ha de determinar
l’assemblea (representació territorial, elecció per separat d’homes i dones, etc.).
Pel que fa al calendari s’expliquen les dues possibilitats contemplades en funció de si hi ha suficients
candidats presentats.
S’aproven el reglament i el calendari per unanimitat.
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4. Torn obert de paraules.
Es convida a tots els assistents a l’assemblea a que facin seu el manifest i que invitin a la gent a venir a
les assemblees i a participar del moviment de Més per Menorca.
Andreu Servera pregunta si ha Ciutadella hi ha hagut algun tipus de moviment electoral per tal de poder
crear la candidatura de Més per Ciutadella. Representats dels diversos partits s’emplacen a tractar el
tema fora de l’àmbit d’aquesta assemblea de Més per Menorca.
Posteriorment a l’assemblea es passa a fer l’acte de proclamació dels candidats al Consell Insular de
Menorca i al Parlament de les Illes Balears.

Secretari d’actes,
Ciutadella, 18 de gener de 2015.
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