Acta de la XXIX ASSEMBLEA
“.. nosaltres els menorquins hem de decidir
què en volem fer de la nostra illa ..”
Centre de Convencions des Mercadal
27 de gener de 2018
1.

Benvinguda.

Es dóna la benvinguda a tots els adherits. En el moment de constituir l’assemblea son les
11’50h. i hi ha 19 persones amb dret a vot.

2.

Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.

Es constitueix la mesa de l’assemblea amb en na Pilar Arguimbau com a presidenta i en Pepe
Mascaró com a secretari d’actes.

3.

Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.

S’aprova l’acta de la XXVIII assemblea de Més per Menorca per assentiment.

4.

Presentació PLA d’ACCIÓ POLÍTICA 2018.

En Joan Albert Pons, com a secretari d’organització, fa una exposició del PLA, presenta el
document cronològic que s’adjunta a l’acta.
Després d’alguns comentaris, es fa una proposta concreta amb les dates de la formació
proposada per el mes de maig d’avançar-la el mes d’abril.
En Nel Martí, explica que hi ha unes feines que ja s’han anat avançant:
1- Programa electoral. S’hi està fent feina.
2- Comunicació. S’ha iniciat la gravació de imatges per a vídeo de presentació.
3- Candidats. S’està iniciant el procés, tema primàries i visites als municipis.

5.

Presentació BALANÇ ECONOMIC 2017.
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En Pep Castells, secretari de finances, presenta el tancament provisional de l’any 2017,
document adjunt a l’acta, explicant que resta pendent el tancament comptable definitiu i la
presentació a una propera assemblea per la seva votació.

6.

Presentació PRESSUPOST 2018.

En Pep Castells, secretari de finances, presenta el pressupost per l’any 2018, document adjunt
a l’acta, explicant les diferents partides.
Un adherit proposa obrir un compte per si algú, adherit o no, vol fer alguna aportació econòmica
/ donatiu.
Acabades les presentacions / exposicions del PLA d’ACCIÓ POLÍTICA i el PRESSUPOST 2018, la
presidenta de la mesa exposa a l’assemblea que s’ha de passar a la votació dels documents
presentats, en aquests moment hi ha 20 adherits presents amb dret a vot.
Una vegada feta la votació s’aproven els documents per 19 vots a favor i 1 en contra.

7.

Torn obert de paraula

Es recorda als adherits presents que s’ha d’emplenar el full d’adhesió, per el fet que s’ha detenir
un document signat, com a certificat que la persona adheria ho ha fet legalment.
Es proposa que a la pàgina WEB de Més per Menorca, tinguem el “FULL ADHESIÓ” editable i si
es possible que es pugui firmar digitalment,.
En aquest moment el FULL que hi ha a la pàgina WEB es editable, el que li manca es poder-lo
signar digitalment.

i no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la XXIX assemblea de Més per Menorca, a les
13’10h.

Secretari d’actes

Presidenta de la MESA

Sgt.: Pepe Mascaró

Sgt.: Pilar Arguimbau

Es Mercadal, 27 de gener de 2018
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