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

1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 40 persones.
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
Pepe Mascaró 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
Maite Salord explica que a nivell de parlament Més per Menorca segueix considerant molt important
que es faci feina per tenir un govern de 3 (PSOE, Podemos i Més per Menorca) i s’han tancat les
propostes programàtiques acordades pels quatre partits. Ara s’ha de feina a nivell d’organigrama
perquè s’ha de reduir una conselleria i s’ha de determinar qui durà les conselleries i la presidència.
L’assemblea de Més per Menorca aprova seguir fent feina per tenir un govern insular de 3,
independentment de qui sigui la presidenta. En cas que no hi hagi opció de fer un govern de 3
l’assemblea haurà de decidir per quina opció tria.
Nel Martí explica dia 18 es constitueix el parlament i la mesa del Parlament en la que hi haurà 2 diputats
del PP, 1 del PSOE, 1 de MÉS per Mallorca i 1 de Podemos. Menorca, si no hi ha cap canvi, no estarà
present a la mesa del Parlament, fet que l’assemblea lamenta profundament.
Després d’un ampli debat, l’assemblea de Més per Menorca aprova donar suport a la presidència del
Parlament de Podemos i esperar a veure que passa a les negociacions de Menorca per veure si es dona
suport o no a la presidència del PSOE. L’assembla de Més per Menorca també acorda seguir fent feina
per poder tenir un govern de 4 (PSOE, Podemos, Més per Mallorca i Més per Menorca) i que en cas que
aquest no es doni es tornarà a reunir per decidir la nova posició.
4. Torn obert de paraules.
No hi ha cap intervenció.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 16 de juny de 2015.
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