ACTA DE LA XXV ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
EXTRAORDINÀRIA i URGENT
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
31 de març de 2017

1. Benvinguda als assistents i constitució de la Mesa de l’Assemblea
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 29
persones.
Es constitueix l’assemblea essent en Damià Moll president, na Xesca Florit com a
Secretària d’Actes i en Pepe Mascaró com a vocal.

2. Punt únic de l’ordre del dia : Valoració dels darrers esdeveniments en el Govern balear.
Es dóna compte de la reunió entre executives (Menorca i Mallorca) feta el dia anterior i
les discrepàncies entre els dos partits vers la gravetat dels fets, sobre les informacions
aparegudes al “Diario de Mallorca” i relacions amb la Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports.
En la reunió entre executives es van proposar les següents mesures : auditories,
compareixença al Parlament de la consellera Ruth Mateu i convocatòria del Comitè
d’Ètica.
La dimissió en bloc de tota la conselleria es deu a pressions de Més per Mallorca i PSOE
i no és compartida per Més per Menorca.
Les relacions entre Més per Mallorca i Més per Menorca estan molt deteriorades i de fa
temps que no hi ha “comoditat” dins l’equip de Govern pel que es planteja una sortida
del mateix.
No es té en compte la realitat i necessitats de Menorca i sovint ens han menystingut.
L’equip de la conselleria també fa les seves aportacions i s’enceta un debat amb
propostes concretes i l’opinió dels assistents.

Les propostes presentades son les següents:
 Sortir del Govern (sempre explicant la feina de la conselleria).
 Quedar al Govern (explicant la feina de la conselleria i amb matisos el com
quedam).
Es du a terme la votació a ma alçada amb el resultat majoritari de SORTIR del GOVERN.

3. Torn obert de paraula.
No havent-hi cap intervenció, s’aixeca la sessió a les 19’00h.

Secretària d’actes

Vist-i-plau del President

Sgt: Xesca Florit

Sgt: Damià Moll

Es Mercadal 4 de març de 2017

