ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA,
CENTRE DE CONVENCIONS DES MERCADAL,
2 DE JUNY DE 2015

1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 32 persones, però quan
s’arriba al punt 4 n’hi ha 42. S’agraeix l’assistència de tothom.

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 presidenta i moderadora, en
Rafa Muñoz fa de vocal i n’Oriol Baradad de secretari d’actes.
Es pregunta als presents si algú té res a dir sobre l’acta anterior i ningú fa cap comentari, per tant
s’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior.

3. Anàlisi i valoració dels resultats electorals.
Maite Salord fa una valoració molt positiva dels resultats electorals i comenta que s’han complert les
expectatives màximes que s’havien plantejat en les primeres assemblees. 3 consellers al Consell Insular
de Menorca ens permet ser una força decisiva i 3 diputats al Parlament de les Illes Balears ens permet
tenir un grup parlamentari propi, i per tant ser la verdadera veu menorquina al Parlament.
Es fa una molt bona valoració del projecte polític i sobretot de les persones que l’han integrat, tant les
que han participat en els processos de primàries com tots els que s’hi han adherit i han col·laborat.
A part d’aquestes valoracions també es fa una valoració positiva dels resultats electorals de les
agrupacions municipals a les que Més per Menorca ha donat suport. Totes les agrupacions, a excepció
de Junts per Lô, tenen opcions d’entrar a formar part dels diferents equips de Govern.
Es dona gràcies a tothom per tota la feina feta, tant per part de tota la gent de l’assemblea, com a per
les persones que han participat en totes les feines de campanya com per totes les que han col·laborat de
qualsevol altra manera com per les que hi han donat suport.

4. Informacions sobre el procés de formació de govern a nivell de Consell i Parlament
Maite Salord explica quines són les passes que s’han seguit fins ara per poder formar el proper equip de
govern del Consell Insular.
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Dia 29 de maig hi va haver la primera reunió informal amb Podemos i dia 1 de juny la primera reunió
informal amb PSOE. Després d’aquestes dues reunions es va quedar que dia 3 de juny es faria la primera
reunió formal per tal de poder decidir quin calendari es seguirà en tot aquest procés. Les passes a seguir
són, primer rallar de programa i després rallar d’organigrama.
L’assemblea de Més per Menorca aprova per unanimitat fer feina per tal de poder aconseguir un govern
on hi formin part els 3 partits, ja que es considera que aquesta és la millor opció per formar un govern
fort que simbolitzi el canvi que la societat ha demanat a les urnes.
Es presenta el document base per tal de poder iniciar les negociacions, i després del seu debat i fer-hi les
modificacions que l’assemblea considera es dona per aprovat.
Nel Martí explica que Més per Menorca tindrà grup parlamentari propi i que el primer que es va fer va
ser rallar amb Més per Mallorca per intentar arribar a acords i tenir un document de feina conjunt.
A nivell de Parlament l’assemblea considera molt important que es faci feina per tenir un govern de 4
(PSOE, Podemos, Més per Mallorca i Més per Menorca) i que les principals propostes programàtiques a
arribar han de ser les mesures de rescat a les persones (Renda mínima, residència Son Espases, etc.),
mesures contra la corrupció i mesures a nivell educatiu (derogació del TIL, revisió implantació LOMQE,
etc.).
Dia 4 i dia 5 Més per Menorca anirà a les negociacions que dia 2 s’han iniciat a Mallorca entre PSOE,
Podemos i Més per Mallorca.

5. Compte corrent a Caixa Colonya
Oriol Baradad informa que a partir d’ara s’hauria d’obrir un compte corrent per tal de poder gestionar
la despesa corrent de Més per Menorca.
L’assemblea aprova per unanimitat obrir un compte mancomunat a Caixa Colonya on els
administradors del compte seran na Maite Salord, en Rafa Muñoz i na Xisca Florit. A part de l’obertura
d’aquest compte també s’aprova per unanimitat tenir accés a la banca electrònica, fer un petició de
talonari i tenir accés a Colonya mail.

6. Torn obert de paraules.
Oriol Baradad explica com funciona la subvenció electoral. La subvenció electoral serveix únicament per
tal de poder subvencionar les despeses originades per les activitats electorals tal i com estableix la Llei
8/1986 i l’Ordre publicada en el BOIB 46 de dia 2 d’abril de 2015. El càlcul que apareixia al diari
Menorca de 118.995,68€ està fet en funció del resultats electorals obtinguts en les passades eleccions
del 24-M tal i com s’estableix en l’Ordre publicada en el BOIB 46 de dia 2 d’abril de 2015. És molt
important que tothom tengui clar que en cap cas aquesta quantitat es dona com a subvenció directa als
partits, per tant, Més per Menorca no rebrà aquesta quantitat, sinó que únicament rebrà el que
realment ha gastat en aquesta campanya, que són aproximadament uns 27.000€ (que inclouen totes
les despeses de campanya i el mailing). Està previst que durant la propera setmana els comptes
electorals estiguin tancats.
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Després de veure els resultats electorals l’assemblea considera oportú tirar endavant amb l’estudi
sobre els resultats electorals que fan els companys de Més per Mallorca per poder veure que ha passat
a Menorca en funció del pressupost.
Xec Vallory fa una explicació sobre la necessitat de poder fer molta feina en la Sanitat menorquina,
especialment en la de l’atenció primària, ja que considera que ha estat molt oblidada i maltractada en
els darrers anys.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 2 de juny de 2015.
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