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MEMORIA POLÍTICA
de la COMISSIÓ EXECUTIVA
maig-2017 a gener-2020
INTRODUCCIÓ; Marc polític
Més per Menorca és un projecte polític nascut durant la tardor de 2014
amb l’objectiu d’aglutinar formacions polítiques i persones independents
que comparteixen l’ideari menorquinista, ecologista, d’esquerres,
republicà i feminista.
Més per Menorca va néixer en un moment de gran efervescència política.
La legislatura 2011-15 havia estat marcada pel despotisme del Partit
Popular. Un context marcat per les conseqüències de la crisi econòmica,
el fenomen del 15-M i el creixement de l’independentisme al Principat
de Catalunya.
El gran terratrèmol polític va arribar a les eleccions municipals i
autonòmiques del 2015. A la nostra illa la sorpresa la va donar Més per
Menorca, que s’erigia com a digna competidora dels grans partits
sucursalistes, una opció política que havia sabut llegir el moment polític
i era capaç de canalitzar el rebuig als atacs proferits contra el territori, el
paisatge i la llengua. Aquesta modesta coalició política va obtenir
d’aquesta manera la Presidència del Consell de Menorca i grup propi al
Parlament. En l’àmbit municipal les confluències recolzades per Més per
Menorca es van erigir com la primera força.
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Les eleccions municipals i autonòmiques del 2019 van servir per
revalidar els prop de 7.000 vots que Més per Menorca va obtenir el 2015
a les eleccions al Consell Insular (17,82%) i al Parlament (15,42%).
Aquesta quantitat de vots està molt per sobre dels resultats que havien
obtingut les formacions que van precedir Més per Menorca, ja que el PSM
només havia superat els 4.000 vots en dues ocasions. Ni tan sols
l’Entesa de l’Esquerra de Menorca s’havia aproximat als 7.000 vots: l’any
1991 va obtenir el seu màxim històric de 4.654 vots (14,09%). Per tant,
la fórmula de Més per Menorca ha tornat a funcionar.
Durant el 1r Congrés de Més per Menorca, al maig del 2017, la coalició
va rebre el mandat de constituir-se en partit. Així, l’agost de 2018 es
signa la constitució del nou partit i el març del 2019 s’obté el document
definitiu que ens considera com a tal.
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FEINA de Més per Menorca a les institucions
Què hem pogut fer, quina ha estat la feina de Més x Menorca a les
diferents institucions

CIME: feina al Consell Insular de Menorca
El 1r Congrés de Més per Menorca, celebrat els dies 20 i 21 de maig de
2017, va coincidir, amb la diferència de pocs mesos, amb el relleu a la
Presidència del Consell Insular de Menorca, que des de 2015 fins aquell
moment havia ocupat na Maite Salord, de Més per Menorca.
Durant la resta de mandat, la presidència a càrrec del PSOE es va
caracteritzar per la inèrcia respecte a la primera meitat del mandat. De
fet, a causa de la maternitat de la nova presidenta, na Maite Salord va
continuar com a presidenta en funcions pràcticament fins a finals
d’aquell any, i durant tot l’any següent, i fins el moment de les noves
eleccions, no es va conèixer cap iniciativa política d’envergadura que
marcàs un estil propi o mostràs un impuls estratègic definit per part del
PSOE.
El balanç que feim del primer mandat de Més per Menorca al Consell
Insular de Menorca és, per tant, positiu. Ho és en termes de gestió, ja que
es van assolir la majoria d’objectius polítics definits als acords de govern
2015-2019 que corresponien a les àrees de govern gestionades per
consellers de Més per Menorca, i ho és també en termes polítics, ja que
el rol central jugat per Més per Menorca dins el Consell Insular ens va
permetre revalidar uns grans resultats a les eleccions del 26 de maig de
2019.
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A partir d’aquest moment, la dinàmica política al Consell Insular ha
canviat de manera considerable. Malgrat els bons resultats de Més per
Menorca, els resultats encara millors per al PSOE i l’afebliment de
Podemos han fet canviar de manera els equilibris des del primer moment
del mandat, o fins i tot podem dir des d’abans, durant les setmanes de
negociació posteriors a la jornada electoral.
El PSOE va sortir envalentonat de les eleccions, amb una actitud
d’autosuficiència, fins i tot arrogància, que no es correspon amb el seu
pes real a les institucions.
Aquesta situació la vam viure als ajuntaments, i també al Consell Insular.
L’episodi de la crisi pel cartipàs del Consell, quan el PSOE va pretendre
treure la presidència de l’Agència Reserva de Biosfera i del Consorci de
Residus a Més per Menorca, va ser només un senyal de la nova actitud
que inaugurava el PSOE a la primera institució de Menorca.
Al costat d’aquest PSOE inflat, Podemos és l’altra cara de la moneda, amb
una actitud submisa i de perfil baix des del primer moment del nou
mandat. L’única consellera de Podemos està esborrada dins i fora del
Consell Insular, i davant qualsevol discussió o tensió de caràcter polític,
la seva complicitat amb el PSOE és total.
Davant aquesta realitat, l’equip de Més per Menorca al Consell ha de
centrar els seus esforços en dos objectius.
D’una banda, hem de visualitzar les àrees que gestionam com les més
creatives, eficients i resolutives del Consell Insular. Tenim un capital
de credibilitat que hem de posar en valor, i per tant hem de treballar de
valent per complir els objectius polítics que ens vam marcar als acords
de govern signats amb els altres partits, per poder-nos presentar davant
la ciutadania com un partit que compleix els seus compromisos.
Però açò només és una part. Al costat d’aquest repte, i segurament més
important en termes estratègics i de consecució dels objectius polítics a
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llarg termini, haurem de saber equilibrar molt bé l’estabilitat del
govern insular amb la fermesa envers la docilitat dels altres dos partits
que governen amb nosaltres davant el Govern de Francina Armengol.
Si ja durant l’anterior mandat ens vam trobar amb un Govern que tenia
molt poc respecte per les formes institucionals, tractant el Consell
Insular de Menorca com un govern subordinat, aquesta dinàmica s’ha fer
més evident i més dura aquest nou mandat. La decisió unilateral del
Govern sobre la destinació de l’Impost del Turisme Sostenible de
2019, la falta de voluntat política per afrontar la transferència de les
competències en aigua al Consell, o la seva imposició d’un centre
integrat de formació professional als quarters des Castell, per posar
només tres exemples, troben en la presidència del Consell Insular un aliat
tou, preocupat per justificar-se davant Palma i trobar la manera de
facilitar que es puguin dur a terme els seus projectes, en tost de
defensar la dignitat del govern de Menorca. El problema, és clar, és la
falta de projecte polític del PSOE d’avui per Menorca.
La discussió i possible aprovació de la nova llei de consells insulars
serà una ocasió important perquè Més per Menorca aparegui com el
partit que té un model i un projecte per Menorca, amb capacitat d’influir
i d’aconseguir que, en la mesura del possible, aquesta nova llei respongui
mínimament a les nostres expectatives. Si no és així, si la nova llei de
consells no garanteix de manera nítida uns mínims de subsidiarietat i
d’exercici real de la capacitat d’autoorganització dels consells insulars,
Més per Menorca s’haurà de desmarcar d’uns partits que practiquen, dins
les Illes Balears, el mateix sucursalisme que els caracteritza respecte a
Madrid.
Aquesta situació dibuixa perfectament la situació actual: necessitam
mantenir una estratègia única i definida, ben teixida, entre el que ha de
fer Més per Menorca al Consell Insular, el que han de fer els nostres dos
diputats a Palma, i el que pot i ha de fer el partit per mantenir un perfil
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propi i que connecti amb les preocupacions i les ànsies polítiques de la
societat menorquina.
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Feina al PARLAMENT de les Illes

1. Període maig 2017 – març 2019 (IX Legislatura)
L’inici del mandat de l’Executiva sortint (maig de 2017) va coincidir amb
la recent sortida de Més per Menorca del Govern de les Illes Balears.
Aquest fet va modificar fortament la dinàmica que s’havia dut al
parlament fins aquell moment. Inicialment, els partits integrants del
Govern van pretendre actuar com si no hagués passat res i que continués
existint una còmoda majoria de 34 diputats favorable al Govern, basada
en els partits que havíem signat els Acords pel Canvi (PSOE, Podem, Més
per Mallorca i Més per Menorca).
La veritat és que hi havia pendent de tramitació diverses iniciatives que
s’havien acordat durant el primer tram de la legislatura i que s’havien
presentat conjuntament per part de tots els partits que havien signat els
Acords pel Canvi. Entre aquestes iniciatives, diverses proposicions de
Llei, algunes de les quals havien estat liderades per Més per Menorca,
com per exemple la proposició per proposar al Congrés la modificació del
Règim Especial de Balears per establir una tarifa màxima en els vols
entre illes. Per tant, tot i que tècnicament érem fora del Govern, teníem
diversos compromisos programàtics amb els partits del Govern que feien
poc sostenible assumir una postura pròpia d’oposició.
Per això es va optar per renovar el nostre compromís amb el Govern en
base a uns acords específics de governabilitat que es van signar el 12
de juny de 2017 i que vam anomenar Acords per Menorca. Els Acords
eren un llistat d’actuacions concretes que el Govern es comprometia a
fer i en base al compliment dels quals Més per Menorca es comprometia
a anar donant suport a l’executiu. Aquesta estratègia va ser aprovada
per l’Assemblea de Més per Menorca.
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Aquesta nova orientació de la tasca parlamentària de Més per Menorca
va permetre compatibilitzar una actitud de major control al Govern, fent
preguntes de control en el Ple i fins i tot fent una interpel·lació i moció
(instruments netament propis de la tasca d’oposició), amb la continuïtat
d’una intensa activitat legislativa i paralegislativa (proposicions no de
llei) que ja havia caracteritzat la tasca del nostre grup durant la primera
part de la legislatura. En el quadre adjunt es mostren les iniciatives
parlamentàries majors, és a dir, iniciatives que impliquen debat
parlamentari, excloent doncs preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita i sol·licituds de documentació, de les que se’n van formular
centenars, però que no impliquen debat. Cal remarcar que a la taula
només hi ha proposicions en la que el nostre grup era primer signant.
PARLAMENT

2017 (maig -)

2018

2019 (- març)

TOTAL

Proposició de Llei

2

2

0

4

Proposició no de Llei

6

16

1

23

Interpel·lació

0

0

1

1

Moció

0

0

1

1

Pregunta Ple

19

46

9

74

Pregunta Comissió

8

7

2

17

TOTAL

35

71

14

120

Pel que fa a les proposicions de Llei a iniciativa de Més per Menorca cal
destacar la proposició per a eliminar l’aforament pels diputats del
Parlament, que és una proposta de modificació de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears que està pendent de ser debatuda al Congrés i que
vas ser aprovada per unanimitat. També és destacable la de creació del
Col·legi de Docents de les Illes Balears, el primer que es crea en tot l’Estat
i l’única llei de caràcter educatiu aprovada durant la legislatura. Té el
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mèrit d’haver pogut sortir endavant, tot i que els dos principals partits
de la cambra n’eren inicialment contraris.
A banda d’aquestes iniciatives, cal remarcar també l’intens treball en dos
altres vessants de l’activitat parlamentària: les esmenes a les lleis de
pressupostos de cada any i les esmenes als projectes de llei i a les
proposicions de llei dels altres grups.

2. Període juny 2019 – gener 2020 (X Legislatura)
El paper parlamentari de Més per Menorca en la X Legislatura ja va néixer
totalment alliberat de les contradiccions inevitables que van marcar la
segona fase de la IX Legislatura i que s’acaba de resumir. L’Assemblea
de Més per Menorca va donar la directriu molt clara de no entrar al
Govern i, si de cas, assolir un acord d’investidura. Després de a)
l’experiència de la legislatura anterior, b) la lectura dels resultats
electorals i c) la complementarietat amb l’estratègia al CIM, es va arribar
a la conclusió que la manera de treure el màxim profit als nostres 2
diputats era aquesta fórmula.
Així, el dia 24 de juny es va assolir un acord d’investidura d’una
naturalesa força semblant als citats Acords per Menorca. L’acord
implicava el vot afirmatiu a la investidura de Francina Armengol i a canvi
el Govern es comprometia adoptar 18 mesures incloses al nostre
programa electoral. Al marga del vot d’investidura, Més per Menorca
quedava amb les mans lliures per fer la feina parlamentària que
considerés més adient als seus interessos.
L’activitat parlamentària doncs s’ha caracteritzat per una absoluta
independència de criteri, la qual cosa ha donat força protagonisme al
nostre treball parlamentari ja que les úniques iniciatives amb capacitat
d’eludir el guió preestablert de l’aritmètica parlamentària són les nostres
iniciatives contràries al Govern. Així va passar per exemple, amb la PNL
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que censurava els ministres Ábalos o Montoro o l’esmena als
pressupostos que va incrementar la dieta de pernoctació pels malalts
que es desplacen a Son Espases fins als 60€. Aquesta línia d’actuació
s’ha combinat amb aquelles iniciatives que s’acorden amb els partits del
Govern, que també han donat fruits positius en termes d’esmenes
acceptades als pressupostos.

Nom: Memoria EXECUTIVA 2017-2020

Pàg. 10 de 21

Maó:
Ciutadella:
07760

Cós de Gràcia, 29 – 07702
Tel 971 36 40 11 – 660 182 763
Captius de Constantinoble, 53 –
Tel 971 38 19 50 - 618 966 881

Administració:
Comunicació:

contacte@mespermenorca.cat
comunicació@mespermenorca.cat

www.mespermenorca.cat

Feina amb les Agrupacions d’electors...
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MEMÒRIA ORGANITZATIVA de l’ EXECUTIVA
Les activitats convocades per l’executiva durant aquest periode de
maig 2017 a gener 2020 són bàsicament:

1- CONVOCATÒRIES I activitats

ASSEMBLEES
De maig a desembre del 2017 3 assemblees, durant l’any 2018, s’han
convocat i fet 6 assemblees i durant el 2019 han estat 8 les assemblees
convocades.
Per tant, hem convocat els adherits a prendre part de totes les decisions
en un total de 17 ocasions, on ens hem trobat per discutir i decidir temes
importants pel partit.

Comissió EXECUTIVA
Les reunions de la Comissió executiva són de caire mensual, menys
quan en període d’eleccions s’han hagut de convocar de forma
extraordinària.
Del Maig al desembre de 2017 hem tingut 9 reunions. El 2018, 14
trobades, i el 2019 un total de 25, i ara el 2020 una.

Comissió INSTITUCIONAL / CÀRRECS
Les convocatòries de la Comissió de càrrecs han estat:
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Del Maig al desembre de 2017 hem fet 4 reunions, el 2018, 10 trobades,
i el 2019 fins el maig un total de 2 després de les eleccions, és a dir, del
maig fins el desembre unes altres 4 i el 2020 una darrera reunió.

Comissió de GARANTIES
S’ha hagut de reunir 1 vegada el mes d’octubre del 2019

Hem de recordar que durant aquests 2 anys i mig que ha funcionat la
nova executiva, hem passat 2 eleccions generals, el 28 d’abril i el 10 de
novembre de 2019; eleccions locals, insular i autonòmiques el 26 de
maig, amb primàries, elaboració de programa, campanya (per primera
vegada totalment autònoma de Més per Menorca) i “europees”.
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ALTRES ACTES / ACTIVITATS:

Declaració MENORCA
16 del 09 de 2017 amb partits com ER, BILDU; etc.

FORMACIÓ
Curs de Formació i GESTIÓ del TEMPS – novembre 2017
Taller de Xarxes Socials – Octubre 2018

Jornades ECONOMIA
Celebrades al parc BIT d’Alaior el 26-10-2018

Declaració de la Llotja de Mar 25 d’octubre de 2019:
Signatura amb la resta de partits sobiranistes de l’estat.

Festa d’ESTIU – 08-07-2017 a Sa Vinyeta

Nom: Memoria EXECUTIVA 2017-2020

Pàg. 14 de 21

Maó:
Ciutadella:
07760

Cós de Gràcia, 29 – 07702
Tel 971 36 40 11 – 660 182 763
Captius de Constantinoble, 53 –
Tel 971 38 19 50 - 618 966 881

Administració:
Comunicació:

contacte@mespermenorca.cat
comunicació@mespermenorca.cat

www.mespermenorca.cat

2- FEINES I ACTIVITAT de la COMISSIÓ DE CÀRRECS
El 2015, just després de les eleccions, es va crear el que vam
anomenar “Comissió institucional”, que es va reunir,
aproximadament, una vegada al mes, amb la voluntat de ser un
instrument de coordinació de tots els càrrecs lligats, d’una manera o
altra, a Més per Menorca.

Els objectius eren els següents:
1. Ser un espai per debatre temes que afectaven a diverses institucions
i, per tant, el lloc on coordinar les actuacions que després es durien a
terme.
2. Ser un canal d'intercanvi de les diferents experiències i informacions
que cadascú pogués aportar.
3. Ser, també, un espai per fer jornades de formació sobre aquelles
qüestions que es consideressin prioritàries.
4. A partir d’aquesta Comissió, a més, es van elaborar una sèrie
d’argumentaris compartits que ens van permetre donar un mateix
missatge, a diferents institucions, sobre temes sovint complexos i que
ens van ser de gran ajuda.

El passat mandat es van aconseguir bona part dels objectius: es van
tractar els temes de gestió més importants (PTI, carretera, lloguer
turístic, benestar i salut, educació 0-3...) i es van fer jornades de formació
referides a xarxes socials i comunicació. Tanmateix. les convocatòries no
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sempre aconseguien comptar amb la majoria d’assistents, per motius
diversos entre els quals destacaríem el fet que Més per Menorca no és
present a cap ajuntament i això implica una duplicitat de reunions
d’agrupacions municipals i partits a les quals s’han d’afegir les de Més
per Menorca.
Aquest mandat, s’han reprès les reunions de coordinació amb un nom
nou: Comissió de càrrecs perquè es va valorar que eren molt necessàries
per mantenir la unitat i la coherència del projecte a nivell insular.
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3- FEINES I ACTIVITATS de la Secretaria de Finances

1.

Marc d’actuació

D’acord amb l’article 19.3 les funcions de la secretaria de finances són
les següents:
a) La supervisió i fiscalització de la gestió econòmica i la comptabilitat
de la formació Més per Menorca, complint així amb les funcions de
l’article 15 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, articles i normatives referents a la fiscalització i
control intern.
b) Dur el control dels béns i patrimoni de Més per Menorca.
c) Elaborar i presentar els comptes i pressupostos anuals perquè
s'aprovin a l’Assemblea.

2. Tasques concretes
En aplicació d’aquestes funcions, les tasques dutes a terme en aquest
període es poden agrupar en el epígrafs següents:

a) Elaboració dels pressupostos dels exercicis 2018, 2019 i 2020.
Els pressupostos de 2018 es van presentar i aprovar en assemblea el 27
de gener de 2018.
Els pressupostos de 2019 es van presentar i aprovar en assemblea el 22
de desembre de 2018.
Els pressupostos de 2020 es van presentar i aprovar en assemblea el 14
de desembre de 2019.
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L’única cosa extraordinària a ressaltar d’aquest cicle és que en el
pressupost de 2019 es van presentar uns comptes que contemplaven
dos possibles escenaris de resultats electorals, per tal d’avaluar el riscos
dels possibles llindars de despesa electoral. Finalment l’assemblea va
aprovar un pressupost que contemplava una despesa màxima de partida
de 70.000 €, més una despesa possible extraordinària de 30.000 €
addicionals, en funció de les circumstàncies.
b) Rendició dels comptes a l’assemblea dels exercicis 2017, 2018.
Els comptes de 2017 es van presentar i aprovar en Assemblea el 9 de
juny de 2018.
Els comptes de 2018 es van aprovar en Assemblea el dia 29 de juny de
2019. En aquesta ocasió, en ser fora el secretari de finances, els comptes
van ser presentats pel secretari d’organització.
En general, les presentacions dels comptes anuals han reflectit una
situació extraordinàriament sanejada dels comptes del partit. En aquests
moments (pendents de presentació i aprovació els comptes de 2019) el
partit continua conservant una reserva de fons d’aproximadament
80.000 € per fer front al proper cicle electoral.
c) Supervisió dels comptes oficials i memòries a trametre al
Tribunal de Comptes corresponents als exercicis de 2017, 2018 i
2019.
Per a tots els exercicis la gestoria amb la que treballem prepara les
diverses memòries que cal trametre al Tribunal de Comptes. Es fa una
memòria específica del grup parlamentari, una del partit/coalició i una de
consolidada. La informació comptable que s’hi conté és la mateixa que,
resumida i simplificada, es presentar a l’Assemblea. La secretaria de
finances és responsables de supervisar-les i signar-les.
d) Seguiment de les aportacions dels càrrecs i reclamació
d’impagats, quan ha estat necessari.
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En aplicació del codi ètic, els diversos càrrecs han de fer una aportació
determinada. En línies generals els càrrecs han anat fent les aportacions
estipulades, amb endarreriments puntuals dins de la normalitat. En
aquest període ha calgut gestionar situacions delicades com la sortida
del Govern autonòmic de diversos càrrecs del partit. Els dubtes que han
sorgit en aquest casos s’han anat presentant a l’Executiva que els ha
anat resolent de forma satisfactòria.
Només cal ressaltar que en dos casos concrets hi ha hagut dificultats per
ingressar els compromisos derivats del codi ètic. En un cas s’ha tractat
d’un endarreriment greu, que finalment es va poder posar al dia. En un
altres cas la resistència ha derivat d’una falta d’acceptació del
compromís, fruit d’un gestió poc clara, aparentment, de la incorporació
d’aquesta persona a la seva responsabilitat institucional. Òbviament, la
gestió d’aquestes incidències ha estat complexa però podem considerar
que s’ha resolt satisfactòriament en ambdós casos.
e) Fixació de la quantitat disponible per a despesa electoral de les
diverses campanyes electorals de l’any 2019.
Com s’ha destacat en el punt a), respecte la fixació de despesa electoral,
la secretaria de finances es limita a indicar la disponibilitat
pressupostària per a les diverses cites electorals. Concretament, el 24
de setembre de 2018 es va presentar un informe a l’Executiva amb
diversos escenaris de subvenció electoral d’acord amb hipòtesis de
resultats. Les hipòtesis consistien en preveure l’obtenció de 2 diputats i
2 consellers insulars com a pitjor resultat i de 3 diputats i 3 consellers
insulars com a millor resultat. A partir d’aquestes hipòtesis de resultats
es feia una estimació de la possible subvenció a rebre, de la que
resultava un màxim de despesa, treballant sempre amb la idea que la
subvenció cobrís la totalitat de la despesa.
Aquesta previsió de despesa electoral era independent del fet que la
tresoreria del partit/coalició permetia assumir les campanyes previstes
amb recursos propis, sense necessitat de finançament extern. Per tant,
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el risc econòmic d’aquest darrer cicle electoral ha estat sota control, ja
que les campanyes es podien afrontar amb fons propis i es treballava
amb l’objectiu de recuperar el 100% de la despesa efectuada. D’aquesta
manera es mantenia un fons de maniobra electoral per al proper cicle,
com així ha estat.
Cal dir que l’element imprevist d’aquesta darrer cicle electoral ha estat
el de les eleccions a Congrés i Senat, no només pel fet que s’han repetit,
sinó simplement perquè no s’esperava que caiguessin just abans de les
eleccions principals pel nostre partit/coalició que són les insulars i
autonòmiques.
La situació sanejada de les finances del partit/coalició ha permès fer
front a les despeses originades per aquestes campanyes, campanyes
que no han suposat cap ingrés en concepte de subvenció. Tot i que
normalment són campanyes d’un perfil pressupostari baix, en aquest cas
va caldre fer un esforç extraordinari en la campanya de les generals
d’abril de 2019 ja que un mal resultat podia influir negativament en les
insulars i autonòmiques que es feien al cap d’un mes.
f) Supervisió de la justificació electoral de les eleccions 2019 a
Consell Insular i Parlament.
Al marge de la fixació de la despesa màxim, un cop realitzada la despesa
electoral (en la concreció de la qual la secretaria de finances no hi
participa) cal preparar la justificació per obtenir-ne el rescabalament via
subvenció. És un procés complex ja que cal fer dues justificacions
diferents (Consell i Parlament) mentre que moltes despeses són
comunes. Igualment, durant la campanya cal anar controlant que les
despeses es fan en els conceptes, en el calendari i amb la resta de
formalitats exigides per poder ser recuperades.
Totes les despeses que es presenten per a ser subvencionades han de
ser pagades en el termini de 3 mesos des de la celebració de les
eleccions. Aquesta circumstància va exigir la formalització d’una
operació de crèdit per import de 19.000€. Això va ser degut a que la
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campanya de les eleccions generals, que no s’havia pressupostat, va
suposar unes despeses inesperades. Unes despeses que podien ser
cobertes reduint despesa en la resta de l’exercici però que implicaven un
problema de tresoreria per pagar dins el termini totes les despeses de
les eleccions insulars i autonòmiques.
Per aquest motiu l’Executiva va aprovar proposar a l’assemblea la
formalització d’una pòlissa de crèdit. L’operació es va aprovar en
Assemblea el 29 de juny de 2019. Atès que la subvenció electoral
aprovada és de més de 100.000 €, es recuperarà el coixí
d’aproximadament 80.000 € dels que es disposava per fer front a
campanyes electorals.

3. Agraïments
Totes les tasques esmentades de la secretaria de finances han estat
possibles gràcies a la professionalitat i dedicació de na Xesca Florit que,
com a administrativa del partit, ha portat el control directe de les
operacions.
També cal agrair a en David Sintes, economista de la gestoria Triay
Mesquida que du el nostre compte, la seva dedicació i rigor als comptes
del nostre partit/coalició.

Menorca, gener 2020
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