ACTA DE LA XVI ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
17 octubre 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 ia provació de l’acta de l’assemblea anterior.
Es constitueix l’assemblea essent na Maite Salord presidenta i moderadora i na Judith Aísa com a
Secretària d’actes. S’aprova l’acta de la XV assemblea, quedant pendent de la XIII.
3. Eleccions generals i posicionament de Més per Menorca.
Quan a les eleccions al Congrés dels Diputats : s’aprova per unanimitat presentar-nos a les eleccions
amb Més per Mallorca, sense tancar la porta a altres partits de la mateixa línia programàtica que s’hi
vulguin afegir acceptant les condicions de la nostra candidatura. El cap de llista serà probablement
de Mallorca i Més per Menorca proposarà el segon i altres candidats.
Quan a les eleccions al Senat : es debaten les següents opcions : com a agrupació d’electors, només
Més per Menorca, Més per Menorca en coalició amb altres partits.
No es vota la fórmula sota la que presentar-nos al Senat. En tot cas, el Grup Motor serà l’encarregat
de proposar noms de candidats a l’assemblea.
4. Funcionament i estructura de Més per Menorca : aspectes organitzatius.
Els acords presos sobre l’esborrany que es va avançar per mail als membres de l’assemblea son :
-Les assemblees locals seran el primer nivell de l’estructura.
-L’Assemblea general estarà composada per un president, dos vocals i una secretària. Es proposa a
Damià Moll com a president, a na Pilar Arguimbau i na Judith Aísa com a vocals (na Sandra Galmés i
n’Andreu Servera en seran suplents) i na Xesca Florit com a Secretària (en Francesc Pons i en Pepe
Mascaró com a suplents).
-Grup Motor : un representant de cada partit i suplent, un representant dels independents,
representants dels grups electes i suplents, el coordinador institucional, una responsable de

comunicació, el president de l’assemblea, els representants de les assemblees locals i els caps de
llista com a membres nats. Es proposen els següents noms
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representants de partits i suplents : Els partits en designaran la persona representant i el
suplent.
Representant dels independents : Pilar Arguimbau.
Grup Parlamentari : Patri Font (Josep Castells i Nel Martí com a suplents).
Grup Consell :
Coordinador Institucional : Mateu Martínez
Responsable comunicació : Raquel Marquès
President d’assemblea : Damià Moll
Representants de les assemblees locals : quan es nomenin.
Caps de llista com a membres nats : Maite Salord i Nel Martí.
Secretària : Xesca Florit (Francesc Pons i Pepe Mascaró com a suplents).

-Grup Permanent : es decideix afegir en aquest grup la figura del secretari d’organització per
coordinar les accions immediates i que es contractarà a mitja jornada. S’oferirà a nen Sam Gomila
aquest càrrec. En la primera reunió del Grup Motor es decidirà la composició de la Permanent que
seran 4 membres del Grup Motor.
-Coordinadora Institucional : que s’encarregarà de la coordinació política institucional entre
ajuntaments, consell i govern, formar i informar, elaborar polítiques, etc. Per a què hi hagi una
postura política coherent i consensuada. Estarà formada per un coordinador (Mateu Martínez) i
càrrecs públics electes i no electes.
-Portaveus : es proposen en Damià Moll i en Nel Martí.
Aquesta estructura queda aprovada per unanimitat amb la condició de ser revisada en una
assemblea ordinària d’aqui a un any, per valorar-ne la idoneïtat i facilitat de gestió.

5. Torn obert de paraula.
-Primera reunió de la coordinadora institucional : es fixa pel 31 d’octubre.
- Estudi electoral de Més Mallorca. En Jaume Garau podria venir a explicar-ne el resultat el mateix 31
d’octubre.

-Membres per la Sindicatura de Greuges del Consell insular. Es proposen els següents noms : Marga
Benejam, Gràcia Seguí, Joan Febrer, Pere Gomila, Diego Dubón, Joan Josep Gomila...

-Espa de confluència d’agrupacions d’esquerres sobiranistes. S’acorda participar-hi i ens
representaran en Josep Castells i en Francesc Pons.

I no havent més temes, s’aixeca la sessió a les 13,18h.

Secretària d’actes

Vist-i-plau de la Presidenta

Sgt.: Judith Aísa

Sgt.: Maite Salord

Es Mercadal 17 d’octubre de 2015

