ACTA DE LA XV ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
26 SETEMBRE 2015

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 17
persones.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca ia provació de l’acta de l’assemblea
anterior.
Es constitueix l’assemblea essent na Maite Salord presidenta i moderadora i na Xesca
Florit com a Secretària d’actes. S’aprova l’acta de la XIV assemblea, quedant pendent
de la XIII.

3. Funcionament i estructura de Més per Menorca : aspectes organitzatius i econòmics.
Els acords presos sobre l’esborrany que es va avançar per mail als membres de
l’assemblea son :
-Constitució d’assemblees locals de Més per Menorca quan els membres d’un municipi
manifestin aquesta voluntat.
-Estructura de la mesa de l’assemblea : 1 president, un secretari i 2 vocals. Es proposa
que el president sigui un representant dels independents i el vocal sigui un
coportaveu. Els càrrecs podran delegar en suplents.
-Quan a l’estructura del Grup Motor s’aprova :
* Afegir 1 independent
* Enlloc de tenir representants per ajuntaments que siguin representants de
les assemblees locals. Els temes institucionals s’han de tractar en un altre espai i per
açò es crearà una Comissió Institucional, amb un coordinador i on hi assistiran tots els
càrrecs de Més del Parlament balear i Consell i es convidarà als partits, coalicions i
agrupacions d’electors municipals afins a participar.

* Els caps de llista del Parlament i del Consell son membres nats del Grup
Motor i hi podran participar sempre que vulguin.
* És necessari determinar dins els Grup Motor qui s’encarregarà dels temes de
comunicació, finances, relacions institucions, etc.
-Quan a l’estructura del Grup Permanent s’aprova que el formin el coordinador de la
Comissió Institucional, el president de l’assemblea (independent), el coportaveu, un
representant de les assemblees locals i un responsable de comunicació que pot ser
algun dels administratius de Més.
Es proposa passar l’organigrama als membres de Més per demanar qui vulgui formar
part d’aquesta estructura i ratificar-lo en l’assemblea que tindrà lloc el 17 d’octubre.
També es tractarà en aquesta assemblea la representació legal i administrativa de
Més.
D’altra banda, i per no endarrerir el bon funcionament i gestió de la coalició es
demana a l’assemblea que nomeni provisionalment (fins la següent assemblea) a dos
persones amb poders per obrir i administrar el compte bancari per aportacions dels
càrrecs, disposició d’efectiu fins 500 euros i contractació de targeta VISA amb límit de
500 euros, tan del Grup Parlamentari com de Més per Menorca.
S’aprova per assentiment i es nomena a na Laia Obrador (amb DNI 41.502.531-C) i na
Xesca Florit (41.501.721-S) a poder realitzar aquestes accions.
4. Torn obert de paraula.
-Es posarà en marxa la comissió de seguiment del Pacte al Consell insular amb la
participació dels portaveus i un extern per partit. Es proposa un nom i un cop acceptat
per l’assemblea es parlarà amb l’interessat.
-Valoració de les eleccions catalanes. De diversos mitjans ens han demanat i en Nel
Martí s’encarregarà de fer-les.
-Proposta d’EU per una llista unitària al Senat. Assistirà a la reunió en Pepe Mascaró i
na Laia Obrador.
-Adhesió a la marxa per la dignitat del 17 d’octubre. Ens adherim i es comunicarà a
CCOO.
-Estudi electoral de Més Mallorca. En Jaume Garau podria venir a explicar-ne el
resultat. Es proposa per un dissabte després del 17 d’octubre.
I no havent més temes, s’aixeca la sessió.

Secretària d’actes
Es Mercadal 26 de setembre de 2015

