ACTA DE LA XXII ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
Centre de Convencions Mercadal
9 de juliol de 2016

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 22 persones.
2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
Es constitueix l’assemblea essent en Damià Moll president i moderador, na Pilar Arguimbau com a
vocal i na Xesca Florit com a Secretària d’actes. S’aprova l’acta de la XXI assemblea, quedant pendent
de la XIII.
3. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
S’Aprova per assentiment.
4. Valoració Eleccions generals 26 Juny 2016.
Es llegeix l’informe elaborat pel Grup Motor com a introducció al debat entre els assistents a
l’assemblea essent els principals punts, entre d’altres :





Dificultats en el naixement i gestió de la coalició que es van traduir en una manca de capacitat
per ilusionar a adherits i electors de Més per Menorca.
Poc contacte amb Més per Mallorca per conèixer l’estat de les seves negociacions i transmetre la
voluntat de l’assemblea de Més per Menorca.
S’hauria d’haver fet una anàlisi més acurada i debat polític sobre les eleccions del 20-D 2015 per
extreure’n una línia o estratègia a seguir.
Excés d’assemblees. Necessitat d’una organització interna més clara i àgil per a la presa de
decisions, amb un secretari d’organització al front.

Un cop finalitzat el debat entre els assistents, es conclou amb les propostes que han sorgit del
mateix debat :



Traslladar les conclusions de l’assemblea a Més per Mallorca per a què en tenguin coneixement i
es proposin polítiques d’aliances en les mateixes línies.




Organització de debats polítics, ponències, pla de feina i calendari que ajudin a seguir
configurant el projecte de Més per Menorca.
Contactes amb les agrupacions d’electors dels municipis.

5. Informació i seguiment del Pla d’Acció.
S’explica que atès el parèntesi electoral, el calendari s’ha complert parcialment.
Aquest es refarà, incorporant també els debats proposats en el punt anterior.
6. Torn obert de paraula.
 Un cop finalitzades les operacions bancàries del compte electoral de SOM Menorca, aquest s’ha
de cancel·lar, essent necessària l’aprovació d’aquesta gestió per part de l’Assemblea.
L’Assemblea vota favorablement i que es traspassi el saldo residual al compte d’operativa de
Més per Menorca (ES43 2056 0012 22 4102007663).
 Es demana al Grup Motor que estableixi l’estratègia a seguir amb alguns mitjans de comunicació.
I no havent més intervencions, s’aixeca la sessió a les 14h.

Secretària d’actes

Vist-i-plau del President

Sgt.: Xesca Florit

Sgt.: Damià Moll
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