ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA,
CENTRE DE CONVENCIONS DES MERCADAL,
11 D’ABRIL DE 2015

1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 29 persones però en el
punt 4 s’arriba a 36. S’agraeix l’assistència de tothom i es fa un repàs d’aquelles persones que han
excusat la seva assistència.

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. Na Maite Salord fa de moderadora, en Miquel Maria 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 del codi ètic de Més per Menorca.
N’Andreu Servera explica les modificacions que s’han introduït al codi ètic i s’obre un torn
d’intervencions. Es fa una esmena al punt 17, es fa una esmena perquè es modifiqui el punt 28 i es fa
una esmena perquè s’elimini el punt 32. Totes les esmenes són acceptades i s’aprova el codi ètic per
unanimitat.

4. Aprovació del programa electoral.
Maite Salord demana disculpes pel poc temps que s’ha tingut per poder analitzar el programa electoral
abans de l’assemblea, però recorda la complexitat de l’elaboració ja que fins el mateix dia del tancament
de l’elaboració es van rebre propostes d’entitats que no es podien deixar fora.
En Miquel Maria presenta el programa electoral i es repassen el diversos punts. Es farà un debat sobre
continguts i es debatran les esmenes presentades.
Durant el debat apareixen diferents punts com per exemple eliminar el punt que ralla de la policia
mancomunada, tenir en consideració la defensa dels animals, treballar per assolir realment el 0,7%, el
dret a viure en català, les cooperatives de consum, afegir un apartat específic sobre joventut, considerar
l’associacionisme, que quedi específic que el model educatiu serà un basat amb MenorcaEdu21, que es
pugui tenir contactes amb CCRTV per tal de millorar la recepció de canals en català, etc.
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Un cop acabat tot el debat s’acorda que en Miquel Maria sigui qui incorpori tots els canvis al programa
electoral i els faciliti al grup redactor. Es proposa que el proper dia 19 d’abril a les 17h aquest grup es
reuneixi per tancar el programa definitiu. Es demana si algú més es vol incorporar al grup redactor i en
Damià Moll i en Francesc Pons s’hi incorporen.
Finalment s’aprova el programa electoral.

5. 5Tancament llistes definitives (aprovar suplents que hi mancaven).
Maite Salord explica que les persones que hi mancaven per tancar les llistes seran en Sergí Marí i na
Begoña Oquiñena al Consell i na Pilar Vinent al Parlament. L’Assemblea aprova que aquestes
persones tanquin les llistes

6.

Altres informacions:
a. Pressupost electoral.
Oriol Baradad presenta el pressupost electoral i detalla els diferents apartats.
El pressupost total és de 29.440€ dels quals 13.090€ es dediquen al mailing (despesa que
consideram que no hauria de ser necessària si hi hagués un mailing unificat a totes les candidatures
o s’eliminés, propostes que hem fet molts cops i mai s’han acceptat al Parlament).
A part d’això també hi ha determinats apartats com el de constitució de coalició electoral (que té un
pressupost de 700€) que sabem que no seran tant grans.
Al pressupost hi consta el càlcul aproximat de la bestreta electoral d’11.000€ i una aportació de
3.000€ a través de la campanya de donacions.
b. Campanya de finançament a través de donacions.
Oriol Baradad explica que auan tinguem NIF obrim compte i presentarem la campanya de donacions
per tal de poder fer una campanya que no estigui finançada pels bancs sinó que sigui una campanya
que la pagarem els partits que donen suport a Més per Menorca i aquelles persones que vulguin
col·laborar amb Més per Menorca.
c. Estat del procediment electoral.
Oriol Baradad explica que ara hi queda presentar les candidatures a la Junta Electoral, que ja es va
tramitar l’Acord de Coalició, que estem a punt d’acabar el tríptic (hi falta el decàleg que ha de sortir
del programa electoral) i que es seguiran amb les campanyes de #MenorcaMÉSquemai i que es farà
difusió dels vídeos que tenim gravats.

7. Torn obert de paraules.
En Rafa Muñoz explica que des de Més per Menorca es vol adherir al manifest de “Municipis per la
sosteniblilitat”. L’assemblea aprova l’adhesió.
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S’informa que dia 4 de maig hi ha un debat organitzat pel Cercle d’Economia.
S’agraeix la feina feta pels redactors del codi ètic i sobretot del programa electoral.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 11 d’abril de 2015.
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