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 38 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,
n’Andreu Servera 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) com expressió més clara
de la voluntat de canvi expressada pels ciutadans a les urnes el passat 24 de maig. L’assemblea ratifica
per unanimitat aquesta postura de voler un govern de 3.
Maite Salord explica el resultat de la votació interna de Podem, que ha donat suport d’una manera
àmpliament majoritària a la participació d’aquesta formació en un govern tripartit presidit per Maite
Salord. També explica que el PSOE posa com a condició en les negociacions de l’organigrama que sigui
Susana Mora la qui presideixi el Consell Insular.
L’assemblea de Més per Menorca considera que és un fet evident que Més per Menorca és l’única
formació capaç d’ajuntar els tres partits, i que per tant la presidència de Maite Salord és l’única
possibilitat que garanteix el govern a tres.

4. Informacions sobre el Grup Parlamentari de Més per Menorca
Nel Martí informa que s’està confeccionant la constitució del Govern Balear amb 10 conselleries, de les
quals 4 serien per Més per Menorca. D’aquestes quatre conselleries hi ha la possibilitat que la de
Participació ciutadana, transparència i cultura sigui ocupada per una persona escollida per Més per
Menorca. L’assemblea aprova per unanimitat consultar a Esperança Camps si voldria ocupar aquest
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càrrec. A part de poder presidir aquesta conselleria, Més per Menorca també tindrà presencia en
conselleries com la de Medi ambient o serveis socials.
Nel Martí presenta el document que ha de definir les aportacions que han de fer els diferents càrrecs de
Més per Menorca a Més per Menorca. Per unanimitat s’aprova el document d’aportacions dels càrrecs
de Més per Menorca. Quan s’hagin incorporat les modificacions fetes al document, aquest és
maquetarà i es penjarà al web.
Nel Martí també informa que el grup parlamentari de Més per Menorca disposarà d’una plaça de
secretari que ha de feina per al grup. L’assemblea acorda quines són les funcions que ha de tenir
aquesta persona i que primer es busqui entre les persones que han format part de les llistes de Més per
Menorca, entre els adherits i que siguin els diputats qui acabin escollint la persona. L’assemblea haurà
de ratificar el nom de la persona escollida.

5. Torn obert de paraules.
Oriol Baradad explica que s’està en procés de tancament dels comptes corrents de les eleccions i que
s’està pendent dels requeriments legals per tal que Més per Menorca pugui obrir un nou compte
corrent i funcionar amb normalitat sota la forma jurídica de coalició.
S’acorda que un cop escollits tots els càrrecs de Més per Menorca que hagin de formar part del Consell
Insular, del Parlament Balear i del Govern de les Illes Balears es farà la firma del codi ètic per part de
cadascú d’ells.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 25 de juny de 2015.
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