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

1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 27 persones. S’agraeix
l’assistència de tothom i es repassa les persones que han excusat assistència degut a la coincidència de
l’assemblea d’AraMaó i de l’Entesa de Mercadal i Fornells.

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 Nel
Martí 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. Informacions sobre el procés de formació de govern a nivell de Consell i Parlament
Nel Martí explica que Més per Menorca segueix considerant 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 cordades pels quatre partits han estat les mesures de rescat a les persones (Renda
mínima, residència Son Espases, etc.), les mesures contra la corrupció i les mesures a nivell educatiu
(derogació del TIL, revisió implantació LOMQE, etc.).
Nel Martí explica que si les negociacions no anessin per bon camí i hi hagués algun problema per no
poder formar un govern de 4 (el que vol l’assemblea) es podrien donar diversos escenaris i hauríem
d’escollir en quin es participa. Alguns d’aquests escenaris podrien ser per exemple govern de PSOE i MÉS
(Mallorca i Menorca), govern de Podemos i MÉS (Mallorca i Més) o govern PSOE sol amb de MÉS
(Mallorca i Menorca).
Nel Martí recorda que s’ha d’esperar a les negociacions de la setmana vinent per poder saber si hi ha
possibilitat de govern de 4 o quines altres opcions queden, de moment s’ha tancat la mesa del
Parlament que la formaran 2 diputats del PP, 1 del PSOE, 1 de MÉS i 1 de Podemos.
Maite Salord explica quines són les passes que s’han seguit fins ara per poder formar el proper equip de
govern del Consell Insular i ratifica que es segueix fent feina per tenir un govern de 3 (PSOE, Podemos i
MÉS per Menorca) tal i com va aprovar l’assemblea.
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Maite Salord presenta a l’assemblea les línies programàtiques resultants de les negociacions dels últims
10 dies i que que s’hauran d’aprovar per l’assemblea. Després de revisar-les totes i considerar les
aportacions fetes pels membres de l’assemblea, el document queda aprovat.
Maite Salord informa que a partir de la setmana vinent es començarà el procés de negociació de
l’organigrama que ha de gestionar el Consell i l’elecció de la presidència. De moment l’únic escenari
plantejat és un govern de 3, ja que aquest seria un govern fort que simbolitzaria el veritable canvi que la
societat ha demanat.

4. Torn obert de paraules.
L’assemblea aprova per unanimitat donar públicament suport a Takbar Haddi, mare sahrauí, que porta
més de 28 dies en vaga de fam reclamant que li tornin el cos del seu fill que policies marroquins van
assassinar fa quatre mesos. A part d’això l’assemblea decideix emetre un comunicat de suport com a
MÉS per Menorca i que farà difusió d’aquesta campanya. Els sis càrrecs electes (consellers i diputats)
també signaran el comunicat de suport.
L’assemblea també decideix posposar per més endavant l’estudi dels resultats electorals.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 12 de juny de 2015.
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