ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA,
SALA POLIVALENT DES MERCADAL,
29 DE MARÇ DE 2015

1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 94 persones però en el
punt 4 s’arriba a 96.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Es constitueix l’assemblea de Més per Menorca. N’Andreu Servera fan de moderador, en Rafa Muñoz fa
de vocal i n’Oriol Baradad de secretari d’actes.
Es pregunta als presents si algú hi té res a dir i ningú fa cap comentari, per tant s’aprova per unanimitat
l’acta de l’assemblea anterior.

3. Aprovació de l'Informe comissió primàries i Ratificació de les llistes al Consell i Parlament.
N’Andreu Servera explica l’informe de la segona fase del procés de primàries on hi ha tots els resultats.
S’expliquen el resultats i es llegeix l’ordre de les persones que formen part de la llista del Consell Insular
de Menora i de la llista del Parlament de les Illes Balears.
S’explica que dels resultats obtinguts a la llista que es presenta com a definitiva només hi ha un canvi, na
Laia Obrador deixa el lloc 4 del Parlament per incompatibilitat amb la candidatura d’Ara Maó. Na Laia
Obrador passa al nombre 6 i na Margarida Vinent passa a nombre 4. No hi ha cap assistent que s’oposi a
aquest canvi i per tant els resultats de les primàries es donen per vàlids. Tots els presents ratifiquen les
llistes obtingudes en el procés de primàries.
Un cop feta la ratificació de les llistes s’explica que a la llista del Consell Insular falta un home i una dona
i a la llista del Parlament de les Illes Balears i falta una dona. S’explica a l’assemblea que hi ha gent que
va mostrar el seu interès per anar de suplent i no voler-se presentar a les primàries, per tant si
l’assemblea ho veu bé la setmana vinent es farà els contactes. L’assemblea permet que els caps de llista
al Consell i Parlament facin els contactes necessaris per tal de buscar les persones que falten per acabar
les llistes. S’acorda que en la propera assemblea es presentaran els possibles candidats i candidates per
ocupar aquests llocs i que l’assemblea ratificarà si formen o no part de les llistes.
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4. Formalització de la coalició electoral per transcorre a les eleccions del Consell i Parlament (tràmit
jurídic).
Oriol Baradad explica que tal i com es va aprovar a l’assemblea del dia 6 de desembre de 2014 la
setmana vinent s’haurà de formalitzar l’acord de coalició (forma jurídica per presentar-se a les
eleccions) entre els partits que s’han integrat a Més per Menorca (Esquerra Republicana, PSM Més per
Menorca, Iniciativa Verds i EQUO).
S’explica que na Xisca Florit i n’Òscar Garcia seran els representants i que falta acabar de tancar qui
seran els administradors (possiblement Xisca Florit i Rafa Muñoz). S’explica que millor que siguin
persones que viuen a Maó per proximitat a la junta electoral.

5. Torn obert de paraules.
N’Andreu Servera explica que hi ha oberta la campanya de vot per correu per aquelles persones que
viuen a l’estranger o no seran a Menorca el dia de les eleccions.
Està prevista una assemblea de dia 11 d’abril en la que:
- S’haurà d’aprovar programa electoral i codi ètic.
- S’hauran d’aprovar les llistes definitives
- S’informarà de la campanya de donacions. Na Fanni Riudavets explica com s’ha fet a Junts per Lô el
finançament per tal que es puguin agafar alguns exemples.

Posteriorment a l’assemblea es realitza l’acte de presentació de les candidatures al Consell Insular de
Menorca i al Parlament de les Illes Balears.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 29 de març de 2015.
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