ACTA DE LA XIX ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
20 febrer 2016

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 24 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, en Mateu Martínez i en
Pepe Mascaró com a vocals i na Xesca Florit com a Secretària d’actes. S’aprova l’acta de la XVIII
assemblea, quedant pendent de la XIII.
3. Presentació i votació del PLA D’ACCIÓ de Més per Menorca 2016-2019.
El presenta en Mateu Martínez fent una introducció dels antecedents, exposant la necessitat de
seguir comunicant el projecte de Més per Menorca a la població, formant i informant als càrrecs
públics i a les bases de Més i amb algunes propostes d’organització interna.
Després d’uns aclariments i debats, s’aprova per unanimitat.
4. Presentació i votació del PRESSUPOST de Més per Menorca 2016.
El presenta en Pepe Mascaró. S’informa de les partides d’ingressos i després de descomptar les
despeses corrents de funcionament, es proposa destinar un percentatge anual al sosteniment dels
partits que formen la coalició Més i un percentatge anual a estalvi de cara a les properes eleccions
del 2019.
L’assemblea opina que segons el Pla d’Acció aprovat anteriorment s’ha d’augmentar la partida
destinada a personal. I tenint en compte aquest canvi, s’aprova el pressupost per unanimitat.
5. Informació i debat de les principals actuacions polítiques fetes per Més per Menorca a nivell de
Consell, Parlament i Govern :
-Na Maite Salord explica les principals actuacions polítiques al Consell insular.
-Na Patri Font explica els darrers projectes legislatius en què treballa el Parlament.
6. Altres informacions.
-Es presenta el tríptic informatiu de Més per Menorca. L’assemblea demana un retoc en el redactat.

-Es presenta el tríptic informatiu sobre el decret de mesures territorials. L’assemblea demana un
retoc en el dibuix i format gràfic.
-Es proposa l’edició d’un tríptic sobre l’impost turístic. El Grup Motor ho estudiarà.
7.

Torn obert de paraula :
-Es prega no utilitzar el whatsapp per temes de debat polític ja que és dificil fer matissacions i
concretar algunes idees.
-A rel d’alguns comentaris durant els debats, es proposa tractar sobre la relació de Més per Menorca
amb els mitjans de comunicació en una propera assemblea.
-S’agraeix a les candidates al Congrés i al Senat la seva implicació en el projecte de Més per Menorca
presentant-se a les eleccions generals del 20 desembre 2015.
-Es demana suport dels adherits locals a les iniciatives socials/ambientals etc. on Més hi ha de ser
present : reunions, propostes, mobilitzacions, actes...

I no havent més temes, s’aixeca la sessió a les 12,20h.

Secretària d’actes

Vist-i-plau del President

Sgt.: Xesca Florit

Sgt.: Damià Moll

Es Mercadal 20 de febrer de 2016

