ACTA DEL 1er CONGRÉS de MÉS per MENORCA
SESSIÓ 21 MAIG
0.

Benvinguda i obertura del Congrés

Damià Moll dona la benvinguda als assistents i proposa per a la Mesa a Manolo Lora com
a president, Joan Carles Villalonga com a secretari i Bep Juaneda com a vocal.
Es passa a votació amb el resultat d’unanimitat a favor.

1.

Obertura del Congrés

Manolo Lora dona la benvinguda i explica els horaris i procediment que es seguirà al llarg
de la sessió en l’exposició de les ponències i defensa de les esmenes presentades. Es
votaran les esmenes per separat i el document final.
El recompte d’assistents dona un total de 65 adherits i dos convidats.

2.

Exposició ponència Ideari

En Mateu Martínez fa l’exposició de la ponència Ideari, comentant els inicis de Més per
Menorca, els resultats electorals del 2015 i l’aposta política per la societat, la decisió comú
i comunitària de la ciutadania.
A continuació, el president de la mesa, demana als esmenants que defensin les seves
propostes.
Esmena 00 : a càrrec de Mateu Martínez.
Comentari sobre Sobirania per completar el terme menorquinisme. S’obre un debat i en
aquest punt, n’Andreu Servera, demana defensar també la seva esmena 01 ja que va en
el mateix sentit que en Mateu Martínez. El president li dona el permís oportú i després de
la seva exposició es torna a obrir el debat conjunt de les dues esmenes.
Es passen a votació les esmenes amb el següent resultat :

1er. CONGRÉS MÉS PER MENORCA

20 i 21 maig de 2017 – Es Mercadal

Pàg. 1

Esmena 00 : vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 10

Esmena 01 : vots a favor= 65

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Ateses que les dues esmenes van en el mateix sentit i son per complementar el mateix
espai de la ponència i s’han aprovat les dues positivament, s’acorda que els respectius
redactors de les esmenes composin una proposta refosa d’ambdues i s’inclogui aquest
text a la ponència.
Esmena 02: a càrrec de Joan Albert Bagur, per incloure el concepte de republicanisme als
valors que ha de defensar Més per Menorca. Aquest debat es fa conjuntament amb
l’esmena 03 ja que aquesta pretén incloure a la ponència la definició de republicanisme.
Tanmateix, es fa l’observació que l’esmena 04 també pretén incloure a la ponència la
definició de feminisme. Arribats a aquest punt, el president proposa debatre i votar les
esmenes 03 i 04 i en cas que surtin positives votar conseqüentment l’esmena 02 tot
incorporant-hi el concepte de feminisme en la definició dels valors que ha de defensar
Més per Menorca.
Es passa a votació amb el següent resultat:
Esmena 03: Vots a favor= 65

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 04: a càrrec de n’Andreu Servera, per incloure la definició de feminisme a la
ponència. Es debaten diferents punts de vista sobre la part propositiva i descriptiva.
Es passa a votació sense canvis amb el següent resultat:
Esmena 04: Vots a favor= 64

Vots en contra= 0

Abstencions= 1

Es torna a reprendre el debat sobre l’esmena 02 en la qual s’incorpora el concepte
feminisme en coherència a la votació de l’esmena 04.
Esmena 02: Vots a favor= 33

Vots en contra= 17

Abstencions= 15

Acabada la presentació, debat i votació de les esmenes per separat, el president demana
la votació del document sencer de la ponència.
Vots a favor= 65

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

El President dona pas a un recés de 10 minuts.
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3.

Plenari Ponència Organització

El President reinicia la sessió a les 18,35h comentant el canvi de Bep Juaneda (que s’havia
d’absentar) com a vocal per na Mariona Riera. Es fa el recompte d’assistents que son 55
adherits i 3 convidats.
Seguidament demana a Rafel Guillén que defensi la ponència d’Organització. Un cop
acabada l’exposició per part del ponent, es passa a la presentació i defensa de les
esmenes:
Esmena 01: a càrrec d’Andreu Servera; modificació Norma 21-E i F sobre funcions de la
Comissió Executiva. La modificació de la Norma 21-E s’accepta pel ponent. Es proposa
durant el debat que la modificació de la Norma 21-F elimini el requisit de “prèvia ratificació
de l’Assemblea” i que sigui només “ratificació de l’Assemblea”.
Es passa a votar amb el següent resultat:
Esmena 01: Vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 02 : a càrrec de Tuni Allès proposant la incorporació d’un responsable de finances
i 4 vocals elegits per l’Assemblea a la Norma 20.
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el següent resultat:
Esmena 02: Vots a favor= 44

Vots en contra= 0

Abstencions= 11

Esmena 03 : a càrrec de Tuni Allès per incorporar “i feminista” a la introducció del
document d’Organització. En el debat s’apunta que també hi ha d’aparèixer “republicà” en
coherència amb la ponència d’Ideari votada en la sessió anterior. L’esmenant accepta la
modificació de l’esmena i el ponent accepta les dues propostes. Es passa a votació amb
el següent resultat:
Esmena 03: Vots a favor= 53

Vots en contra= 0

Abstencions= 2

Esmena 04 : a càrrec de Tuni Allès per incorporar a la Norma 25 la frase “excepte les
comissions permanent i d’organització”.
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el següent resultat:
Esmena 04: Vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 05 : a càrrec de Nel Martí sobre la Norma 22 i la periodicitat de les reunions de la
Comissió Executiva.
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el següent resultat:
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Esmena 05: Vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 06 : a càrrec de Nel Martí sobre la Norma 1 i la denominació de la formació.
S’obre un debat ja que el ponent segueix defensant la seva postura. Finalment,
l’esmenant retira l’esmena, tot demanant un debat posterior.
Esmena 07 : a càrrec de Pepe Mascaró sobre Norma 15 Funcions de l’Assemblea General
per afegir “Elegir el/la Secretari/a d’Actes”.
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el següent resultat:
Esmena 07: Vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 08 : a càrrec de per Pepe Mascaró sobre Norma 18 Periodicitat de l’Assemblea
General.
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el següent resultat:
Esmena 08: Vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 09 : a càrrec de Pepe Mascaró sobre Norma 20 Incloure càrrecs de Responsable
de Finances i Secretari/a d’Actes.
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el següent resultat:
Esmena 09: Vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 10 : a càrrec de Pepe Mascaró sobre Norma 23 Eliminar la lletra c).
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el següent resultat:
Esmena 10: Vots a favor= 55

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 11 : a càrrec de Josep Castells sobre la denominació del Cap de la formació.
El ponent no accepta l’esmena i s’obre un debat.
Es passa a votació amb el resultat següent :
Esmena 11: Vots a favor= 3

Vots en contra= 40

Abstencions= 12

Esmena 12 : a càrrec de Josep Castells sobre el número de membre que ha compondre
la Comissió Executiva. Aquesta esmena té sentit conjuntament amb el debat de l’esmena
13 sobre els responsables d’àrees que han de formar part de la Comissió Executiva.
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En el debat de les dues esmenes Josep Castells retira l’esmena 12 i es passa a votació
l’esmena 13 amb el resultat següent :
Esmena 12: retirada
Esmena 13: Vots a favor= 11

Vots en contra= 34

Abstencions= 10

En aquest punt es retiren 2 adherits, amb la qual cosa queden 53 adherits amb dret a vot.
Esmena 14 : a càrrec de Josep Castells sobre la forma d’elecció i règim de dedicació.
S’obre el debat i es proposen canvis en la redacció de l’esmena :
-Per una banda afegir al primer paràgraf que també el Secretari d’Actes i el
Secretari de Finances s’han d’elegir a l’Assemblea General en votació separada i
uninominal.
-El següent paràgraf on diu “resta de secretaries” ha de dir “vocalies” en
coherència amb l’esmena 02 presentada per Tuni Allès, a més s’elimina la darrera frase
del paràgraf.
-En Josep Castells retira els dos darrers paràgrafs sobre la durada i retribució dels
càrrecs.
Amb aquestes modificacions a l’esmena original es passa a votació amb el resultat
següent:
Esmena 14: Vots a favor= 51

Vots en contra= 1

Abstencions= 1

Les esmenes 15 i 16 presentades per Josep Castells sobre les funcions del Secretari de
Comunicació i Secretari d’acció institucional i la modificació de la Norma 25 es retiren en
consonància amb el debat de l’esmena anterior.
Esmena 17: a càrrec de Pilar Arguimbau sobre la Norma 15 Modificació de l’apartat G)
Modificar “Coordinador executiu” per Coordinador General.
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el resultat següent :
Esmena 17: Vots a favor= 53

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 18 : a càrrec de Pilar Arguimbau sobre la Norma 15 referent a l’elecció dels
membres de la Comissió Executiva en lloc dels punts H) i I) que només contemplen el
Secretari d’Organització i Responsable de Finances. Demana defensar aquesta esmena al
final de la seva intervenció un cop s’hagin debatut les esmenes 19,20 i 21.
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Esmena 19 : Presentada per Pilar Arguimbau sobre la Norma 15 Competències de
l’Assemblea: afegir competències del Congrés com a punt L).
El ponent accepta l’esmena i es passa a votació amb el resultat següent :
Esmena 19: Vots a favor= 53

Vots en contra= 0

Abstencions= 0

Esmena 20 : Presentada per Pilar Arguimbau sobre la Norma 20 sobre la composició de
la Comissió Executiva. L’esmenant retira l’esmena.
Esmena 21: Presentada per Pilar Arguimbau sobre la Norma 15 sobre la paritat de la
Comissió Executiva. L’esmenant retira l’esmena.
Esmena 18 : Després del debat de les esmenes 19,20 i 21 referents a diferents aspectes
de la Comissió Executiva, l’esmenant retira l’esmena.
Un cop acabada la presentació, debat i votació d’esmenes entren a la sala 2 adherits més
i el president demana la votació del document final.
El resultat de la votació és :
Vots a favor= 54

4.

Vots en contra= 0

Abstencions= 1

Cloenda

El President de la Mesa posa a disposició dels assistents les butlletes de candidatures pel
càrrecs que s’hauran d’elegir en la sessió de diumenge 21 de maig : coordinador general,
secretari d’organització, secretari de finances, secretari d’actes i 4 vocalies.
Així mateix agraeix l’assistència i l’esforç dels presents i demana la màxima participació
en la jornada del 21 de maig.
I sense més temes s’aixeca la sessió a les 21h.
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SESSIÓ 21 MAIG
0.

Constitució de la Mesa de l’Assemblea

En Damià Moll obre la sessió donant la benvinguda als assistents i proposa la Mesa de
l’Assemblea. Com a president de la Mesa Manolo Lora, com a secretari en Joan Carles
Villalonga i com a vocal na Leonor Berja.
El president fa els recomptes dels assistents adherits que son 87 i 12 convidats.
Seguidament dona pas a la presentació del document “Menorca 2025”.

1.

Presentació del document “Menorca 2025”

Es presenta el document “MENORCA 2025, comencem ara a construir el futur”.
Aquest document a estat elaborat en base a les aportacions rebudes de diferents
col·laboradors i amb el posterior debat i aportació de tots els adherits que ho han volgut.
Intervenen en Mateu Martínez, n’Albert Pons, en Damià Moll, en Joan Lluís Torres, na Laia
Obrador i na Mariona Riera.

2.

Presentació de candidatures i explicació del sistema de vot

Candidatures a la Comissió de Garanties :

-Ramon Orfila
-Laura Anglada
-Manolo Lora

Candidatures a Vocalies :

-Damià Moll
-Pilar Arguimbau
-Raquel Marquès
-Rafel Guillén
-Miquel Preto

Candidatures a Responsable de Finances:

-Josep Castells
-Xesca Florit

Candidatures a Secretari d’Actes:

-Pepe Mascaró
-Xesca Florit
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Candidatura a Secretari d’Organització:

-Joan Albert Pons

Candidatura a Coordinador General:

-Nel Martí

Es du a terme la votació per l’ordre més amunt exposat.
Es procedeix a la votació de tots els càrrecs i mentre la Mesa fa el recompte de vots es
convida als assistents a fer un petit recés.
Els resultats són els següents :
Comissió de Garanties:

-Ramon Orfila
-Laura Anglada
-Manolo Lora

84 vots
81 vots
81 vots

Vocalies :

-Damià Moll
-Pilar Arguimbau
-Raquel Marquès
-Rafel Guillén
-Miquel Preto
-Abstencions

76 vots
73 vots
72 vots
72 vots
35 vots
1 vot

Responsable de Finances: -Josep Castells
-Xesca Florit
-Abstencions

53 vots
33 vots
1 vot

Secretari d’actes :

-Pepe Mascaró
-Xesca Florit

61 vots
26 vots

Secretari d’organització :

-Joan Albert Pons
-Abstencions
-Nul

75 vots
11 vots
1 vot

Coordinador General :

-Nel Martí

87 vots

El president de la Mesa resumeix la composició de la Comissió Executiva resultat de les
votacions i que queda formada per les següents persones:
-Coordinador General:
Nel Martí
-Secretari d’Organització: Joan Albert Pons
-Responsable de Finances: Josep Castells
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-Secretari d’Actes:
-Vocals:

-Representant PARTITS:

3.

Pepe Mascaró
Damià Moll
Rafel Guillén
Raquel Marquès
Pilar Arguimbau
Maite Salord
Carme Rocamora
Rafa Muñoz

PSM Més per Menorca
Esquerra Republicana
Iniciativa Verds

Cloenda

En Damià Moll agraeix l’assistència a tots i felicita a la nova Comissió Executiva donant la
paraula als convidats.
En primer lloc na Patri Font va llegir un escrit d’en Jon Inarritu de Bildu i va excusar la
absència de Joan Baldoví de Compromís.
Seguidament van intervenir n’Ana Miranda del BNG, Bernat Picornell d’ERC, Silvia Tur de
Gent x Formentera, Pau Morales de les JERC, Bel Busquets i Biel Barceló de Més per
Mallorca i PSM Mallorca, i Maite Salord de PSM Més per Menorca.
Finalment, va tancar el Congrés el nou Coordinador General Nel Martí agraint la confiança
dipositada en ell i demanant la implicació de tots els adherits per dur a terme la “Menorca
del 2025”.
I s’aixeca la sessió a les 13h.

Sgt.:

Secretari d’Actes
Joan Carles Villalonga

1er. CONGRÉS MÉS PER MENORCA

Vist-i-Plau President
Manolo Lora Buzón

20 i 21 maig de 2017 – Es Mercadal

Pàg. 9

