Acta de la XXXI ASSEMBLEA
“.. amb visió de país i amb fermesa s’ha d’avançar ..”
Centre de Convencions des Mercadal
9 de juny de 2018
1. Benvinguda.


Es dona la benvinguda a tots els adherits. En el moment de constituir l’assemblea son
les 10’15h. i hi ha 19 persones adherides amb dret a vot.

2. Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.


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

3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.


S’aprova l’acta de la XXX assemblea de Més per Menorca per unanimitat.

4. Presentació i votació MEMORIA ECONOMICA 2017.




En Joan Albert Pons presenta el document/guió (adjuntam copia del mateix a l’acta
com annex I) elaborat per el secretari de finances, Josep Castells, que excusa
l’assistència per motius familiars.
Hi ha diferents intervencions i aclariments, amb el següent acord, si tècnicament es
possible:
o Al “annex I” de la memòria econòmica fer una modificació, llevar els noms i DNI
dels càrrecs i agrupar les quantitats per grups; diputats, consellers, directors,
altres.

5. Campanyes, ADHERITS, vídeo, .. .. etc.


En Joan Albert Pons explica els temes:
o VIDEO: s’està elaborant un vídeo “promocional” del partit, en breu estarà
enllestit, a finals del mes de juny.
o FULLETO/TRIPTIC: qui som, que feim, etc. (semblant al que tenim, ara amb nou
disseny i amb dades actualitzades)
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 una versió INFOGRAFIA.
 Una versió TRIPTIC.
o ADHERITS: s’està elaborant un nou FULL ADHESIÓ, per estar actualitzat amb la
nova llei de protecció de dades.
 Es comenta que sigui, fàcil d’emplenar i retornar al partit.

6. Modificacions ESTATUTS.


En Joan Albert Pons, exposa el tema, després de rebre l’informe jurídic del grup
assessor d’Esquerra Republicana de Catalunya, veient que amb la nova llei de partits no
passarà endavant al arribar a Madrid.
o S’acorda delegar amb la Comissió Executiva, l’elaboració dels canvis pertinents
als estatuts aprovats i en una propera assemblea dur una proposta per esser
votada i la mateixa i així poder solucionar el tema.

7. Torn obert de paraula




En Rafa Muñoz, amb representació d’EQUO, explica el pre-acord que ha signat
PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA i EQUO, a nivell d’estat espanyol. Esposa que es un primer
esborrany que de moment no estat validat per els partits. També explica que el grup
EQUO Menorca, es totalment independent de EQUO (espanya) i que el grup de Menorca
dona suport a les decisions que prengui Més per Menorca. En tenir mes noticies es
compromet a fer-les arribar a l’assemblea.
S’informa que aquest mateix dissabte hi ha una primera reunió de partits
“d’ESQUERRES SOBIRANISTES” a Barcelona on Més per Menorca hi està convidat, per
iniciar converses sobre les properes eleccions EUROPEES, aprofitant que en Josep
Castells es a Barcelona, assisteix a la reunió en representació de Més per Menorca. En
tenir més informació es passarà la mateixa a l’assemblea.

i no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la XXXI assemblea de Més per Menorca, a les 11’00
h.
Secretari d’actes

Presidenta de la MESA

Sgt.: Pepe Mascaró

Sgt.: Pilar Arguimbau

Es Mercadal, 9 de juny de 2018
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ANNEX I:

Aprovació dels comptes de 2017 - guió per a l'assemblea
Prèvia
A l'assembla de gener de 2018 vam aprovar el pressupost de 2018 i per recolzar-lo, vam
presentar un tancament provisional de 2017.
Per tant, el tema ja s'ha presentat i debatut en assemblea, però avui en feim l'aprovació
definitiva.
L'Executiva va aprovar els comptes definitius de 2017 en la seva darrera reunió de dilluns
4 de juny.

Comentaris generals
- La informació rellevant està a les pàgines 2 a 5. Les dues primeres pàgines es refereixen
als comptes estrictes de la Coalició, de manera que hi ha el balanç de situació i el compte de
pèrdues i guanys només de la Coalició. Les dues darreres pàgines mostres la consolidació de
la Coalició en sentit estricte i del Grup aprlamentari, ja que disposa de NIF propi.
Consideram que els comptes que reflecteixen fidelment la situació financera del parttit són
els comptes consolidats, ja que el grup parlamentari no és més que un instrument al servei de
partit i no té una política financera independent de la del partit.
- Per tant, analitzam el balanç de situació (pàg 4) i el compte de pèrdues i guanys (pàg 5)
consolidats.

Balanç de situació (pàg. 4)
- Reflecteix una situació extraordinàriament sanejada. El patrimoni continua creixent
gràcies als resultats positius de l'exercici (12.016 €, línia A.IV del Passiu) i la tresoreria a 31
de desembre de 2017 era de 102.383 €. (línia B.VI de l'actiu). Tenint en compte que no hi ha
situacions deutores dignes de menció, aquesta situació financera permet afrontar els propers
compromisos electorals amb un coixí econòmic considerable.
- L'origen d'aquesta situació prové dels resultats positius dels exercicis 2015 i 2016 (per un
import global de 99.328 €, línia A.I del passiu) degut a que els nous ingressos obtinguts dels
bons resultats electorals no es van contrarestar amb un increment parell de la despesa. El
2017 ha crescut notablement la despesa, tant d'activitats com de personal (com es veurà quan
analitzem el compte de pèrdues i guanys) pel simple motiu que el partit té capacitat de
desplegar una activitat més intensa. [De fet, denota una certa normalitat igualar la despesa
amb l'ingrés, el que era anormal era que sobressin tants doblers, degut a que teniem més
ingressos dels que era capaç de gastar la nostra estructura].

Compte de pèrdues i guanys (pàg. 5)
- El resultat és de 12.00 € aprox positius (línia VI). La reducció de guanys es deu a la
combinació de dos factors concrets (a banda de la dinàmica més general tot just exposada):
d'una banda, hi ha una disminució considerable dels ingressos dels càrrecs, que ha passat de
40.000 € el 2016 a 23.800 € el 2017 (línia 2.a); d'altra banda, hi ha un augment de la despesa
degut a la major activitat: les despeses de personal han passat de 25.000 € a 45.000 € (línia
A.3) i les despeses d'activitats, de 39.500 € a 55.500 €. Aquesta disminució dels ingresos i
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aquest augement de la despesa explica que els resultats no siguin tan bons com el 2016, tot i
que, com hem dit més amunt, són uns resultats més d'acord amb el que se suposa que hauria
de ser la dinàmica d'una organització que inverteix en el seu propi funcionament els recursos
que genera.
A nivell d'anàlisi ràpid de les diferents partides (per ordre descendent):
- 1. Ingressos d'origen públic: subvencions de Parlament i Consell.
- 2. Ingressos d'origen privat: aportacions dels càrrecs.
- A) Total ingressos ordinaris: suma de les dues quantitats anteriors.
- 3. Despeses de personal: dos salaris (secretari d'organització i responsable de
comunicació).
- 4. Despeses de l'activitat ordinària: lloguers, subministres, material, campanyes, etc...
- 5. Amortització de l'immobilitzat: repercussió anualitzada de la compra del material
inventariable, bàsicament material informàtic.
- B) Total despeses ordinàries: suma de les tres quantitats anteriors.
- I. Resultats de l'activitat ordinària: diferència entre ingressos ordinaris i despeses
ordinàries.
- 8. Altres resultats: són les aportacions als partits membres de la coalició. Estan fora de
l'ordinari perquè aquesta és una partida característica del pla comptable dels partits polítics.
- II. Resultats de l'activitat no electoral: els resultats de l'activitat + altres resultats.
- 9, 10, 11 i III es refereixen a l'activitat electoral i, com que no n'hi hagut, estan a zero.
- IV. Resultats operacions financeres: interessos dels comptes i similars

Josep Castells
Secretari de Finances de Més per Menorca
divendres 08 juny de 2018
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