ACTA DE LA XIII ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
28 juliol 2015

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 25
persones.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca i aprovació de l’acta de l’assemblea
anterior.
Es constitueix l’assemblea essent n’Oriol Baradad president i moderadora i na Judith
Aísa com a Secretària d’actes. S’aprova l’acta de la XII assemblea (enviada
anteriorment per mail) per unanimitat.

3. Informacions sobre l’estat en què es troben les institucions de les que participa Més
per Menorca i sobre els pactes de governabilitat.
Es dóna compte de com han quedat els equips de govern als diferents ajuntaments de
l’Illa. A Maó, Sant Lluís, Ferreries i Ciutadella s’han aconseguit governs que reben el
suport de Més per Menorca. A la resta de municipis es brindarà suport a l’oposició als
grups d’electors locals.
També s’informa de les negociacions per la governabilitat del Consell insular i el
Govern balear.
S’obre un torn de paraula per a debat i aclariments als adherits.

4. Funcionament i estructura de Més per Menorca.
Atès el suport rebut pels votants de Menorca, es manifesta la voluntat de consolidar el
projecte de Més per Menorca i es presenta un primer esborrany de document de
funcionament i estructura mínima (Grup Motor) que serà l’encarregat de desenvolupar
el document final per a la seva aprovació en assemblea. En el document han
d’aparèixer els punts més formals de la coalició : Nom, logotip, àmbit territorial,
òrgans de decisió i gestió (assemblea i Grup Motor) reglament de finances, participació

dels adherits, dissolució... Així com els principis ètics, democràcia interna, llibertat
d’expressió, igualtat i foment de la participació dels adherits.
S’obre un torn obert de paraula per a debat i s’afegeixen i retoquen alguns dels punts
del document.
Es referà amb les aportacions aprovades i es votarà el text complert en la propera
assemblea.
S’haurà d’acabar de definir l’estructura interna i els perfils dels membres per a la seva
aprovació en propera assemblea.

5. Torn obert de paraula
No n’hi ha i s’aixeca la sessió.

Secretària d’actes
Es Mercadal 28 de juliol de 2015

