ACTA DE LA XX ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
SALA de REUNIONS (camp de futbol) MERCADAL
9 d’abril de 2016

1. Benvinguda als assistents.
Per part de la mesa de l’assemblea, es dóna la benvinguda a tothom.
2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca.
Es constitueix l’assemblea essent en Damià Moll president i moderador, en Pepe Mascaró com a
vocal i Secretari d’actes. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 35 persones.
3. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
En Pepe Mascaró fa la lectura de l’acta de la XIX assemblea i s’aprova per unanimitat, quedant
pendent l’aprovació de l’acta de la XIII.
4. Informacions Conselleria de Cultura, Transparència i Participació.
Per part de Maite Salord, es fa un resum cronològic des del mes de juliol fins a dia d’avui, dels fets
posant així al dia als assistents i informant de les trobades, reunions, telefonades i altres contactes
que s’han produït, explicant el per què i el com de les decisions que s’han anat prenent i adoptant
per arribar aquí on hem arribat a dia d’avui.
En Nel Marti, fa cinc cèntims del mateix amb la visió viscuda des de el dia a dia a Mallorca.
S’obre un torn de paraules on es fan diferents reflexions i aportacions com;
- Manca un secretari d’organització (càrrec creat al organigrama de Més per Menorca
però a hores d’ara no hi ha cap persona que ocupi dit càrrec).
- Crear una comissió de garanties (òrgan que es preveu al document de compromís ètic de
Més per Menorca, però que no s’ha creat).
5. Altres informacions.
-Es presenta el tríptic informatiu de Més per Menorca.
-Es presenta el tríptic informatiu sobre el decret de mesures territorials.
6.

Torn obert de paraula :
- Arran de les informacions donades amb el tema de la conselleria, es demana de crear uns espais
per generar debat polític.
- Es demana com es pot articular la relació de Més per Menorca amb les agrupacions de cada poble,
cosa que s’explica que esta previst dins l’organigrama de Més per Menorca.

- Demanen de fer arribar l’organigrama de la Conselleria als adherit de Més per Menorca.
- També es comenta de fer un replantejament de tota l’estructura de Més per Menorca, tant dels
òrgans com del numero de membres de cada un d’aquests.

I no havent més temes, s’aixeca la sessió a les 13,15h.

Secretari d’actes

Vist-i-plau del President

Sgt.: Pepe Mascaró

Sgt.: Damià Moll

Es Mercadal 9 d’abril de 2016

