ACTA DE LA XVII ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
7 novembre 2015

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 34 persones.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca ia provació de l’acta de l’assemblea anterior.
Es constitueix l’assemblea essent en Damià Moll president i moderador, na Pilar Arguimbau vocal i
na Xesca Florit com a Secretària d’actes. S’aprova l’acta de la XVI assemblea, quedant pendent de la
XIII.
3. Eleccions generals : acords i coalicions
Quan a les eleccions al Congrés dels Diputats : s’informa que segons mandat de la XVI assemblea,
ens hem presentat en coalició amb Més per Mallorca i altres partits per a la candidatura al Congrés
dels Diputats.
Quan a les eleccions al Senat : s’informa de les gestions realitzades per presentar una coalició amb
Podem, EM i Més, que finalment s’ha concretat amb coalició Som Menorca formada per Més i EM.
S’enviarà un comunicat de premsa explicant als ciutadans les circumstàncies de no haver arribar a un
acord amb Podem per presentar-nos en coalició.
4. Eleccions generals : candidatura diputades i senadora
Quan a les eleccions al Congrés dels Diputats : El cap de llista serà en Toni Verger de Més Mallorca i
la número 2 na Leo Berja de Més Menorca. També anirà a la llista na Mariona Riera de Més
Menorca.
Quan a les eleccions al Senat : La candidata proposada inicialment s’ho repensa ja que no ha estat
possible l’acord de coalició Podem, EM i Més. Hi ha fins el 16 de novembre per presentar un/a
candidat/a i el Comitè electoral farà propostes al Grup Motor.
5. Altres informacions :
-Ratificació per part de l’assemblea del Comitè electoral : estarà format per Nel Martí, Pepe
Mascaró, Joan Carles Villalonga, Xesca Florit, Francesc Pons, Sam Gomila i Raquel Marquès.
L’assemblea ho aprova per assentiment.

S’explica que s’està treballant en la confecció del pressupost electoral i la recollida d’avals necessaris
per a la presentació de la candidatura. Properament es reunirà el Comitè electoral per iniciar el
disseny de campanya.
-Es sol·licita a l’assemblea l’aprovació de la compra d’un ordinador portàtil per a tasques electorals i
renovació d’equip informàtic. S’aprova per assentiment.
-Es proposa el 21 de novembre com a data per a la propera assemblea, en horari de capvespre, per
informar sobre la marxa de la campanya. Es confirmarà més endavant.
6. Torn obert de paraula.
No hi ha intervencions.
I no havent més temes, s’aixeca la sessió a les 13,18h.

Secretària d’actes

Vist-i-plau del President

Sgt.: Xesca Florit

Sgt.: Damià Moll

Es Mercadal 7 de novembre de 2015

