Acta de la XXXIII ASSEMBLEA
“.. marca la nostra agenda política fer prevaldre el que
és estratègic sobre el conjuntural, el mig i llarg
termini sobre el curt placisme, les pauses sobre les
presses, l'interès comú per sobre de l'individual ..”
Centre de Convencions des Mercadal
20 d’octubre 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 16 assistents adherits 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 i
en Pepe Mascaró com a secretari d'actes.

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


S'aprova l'acta de la XXXII assemblea de Més per Menorca per unanimitat.

4. Debat i aprovació del PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023


En Joan Albert Pons, presenta les diferents esmenes rebudes, cridant als adherits
que les han presentades a defensar-les davant l'assemblea.
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o S’adjunten les esmenes presentades i els resultats de les votacions de les
mateixes (document-01)

5. Informacions.


En Josep Castells, fa el recordatori de la Jornada d’Economia, que la gent vagi fent
la inscripció.

6. Torn obert de paraula


Na Maite Salord comenta la possibilitat d’anar a Barcelona i presentar el programa
aprovat als joves de Menorca que hi viuen.

i no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la XXXIII assemblea de Més per Menorca, a les 12'30h.

Secretari d'actes

presidenta de la Mesa

Sgt.: Pepe Mascaró

Sgt.: Pilar Arguimbau
Menorca, dilluns, 17 desembre de 2018
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ANNEX


(document-01)

Esmena-08

Andreu Servera

pagina 10

punt 019 (nou)

019 (nou).
Impulsarem la reforma de Llei electoral de les Illes Balears per tal d’unificar
l’enviament de la propaganda electoral, més conegut com a mailing, de totes les candidatures
per assegurar la competició de tots els partit en igualtat de condicions i reduir la despesa que
suposen els processos electoral per a l’administració pública.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-09

Andreu Servera

pagina 10

Queda APROVADA.

punt 020 (nou)

020 (nou).
Vetllarem pel bon funcionament i la independència de l’Oficina Anticorrupció
de les Illes Balears, dotant-la dels recursos econòmics necessaris.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-10
Andreu Servera
pagina 11
S`ha transaccionat, quedant el seguent redactat.

Queda APROVADA.

punt 021 (nou)

021 (nou).
Treballarem en pro de la descentralització de l’Estat espanyol per tal de fer
possible la transferència de les competències fins ara reservades constitucionalment al
Govern central tan importants com pugui ser la gestió de ports i aeroports, de seguretat vial i
ciutadana i de costes.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-11

Andreu Servera
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Queda APROVADA.

punt 022 (nou)

022 (nou).
Impulsarem l’aprovació d’un concert econòmic per a les Illes Balears amb
l’estat, per tal que siguin les institucions illenques les que recaptin el gruix dels impostos
pagats per la ciutadania de les Illes i puguin comptar així amb els recursos econòmics
necessaris per manteniment de la seua activitat i serveis.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-02

Nel Martí
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043 (nou).
Promourem uns serveis socials basats en l’atenció personalitzada i integral.
Els serveis socials han d’assegurar una atenció personalitzada mitjançant l’avaluació integral
de la seva situació personal i familiar, tenint en compte el respecte a la dignitat de les
persones, la seva autodeterminació i la seva llibertat d’elecció.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-03

Nel Martí
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Queda APROVADA.

punt 044 (nou)

044 (nou).
Treballarem per a garantir el dret a l’elecció de servei o de prestació dins de
les possibilitats que permeti la normativa. Qualsevol intervenció en l’àmbit dels serveis socials
requereix que la persona afectada hi hagi donat l seu consentiment específics i lliure i n’hagi
estat informada prèviament, llevat que afecti menors o persones incapacitades, situació en
què se seguirà el procediment legalment establert.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-01

Nel Martí
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Queda APROVADA.

punt 049

Actual 049.
Incorporarem els criteris de vida independent dins la Cartera de Serveis
Socials de la co¬munitat autònoma, amb l’objectiu de garantir el dret a l’assistència personal,
la gestió de proximitat, la dotació econòmica suficient i la superació del copagament.
Nou text. 049. Incorporarem els criteris de vida independent dins la Cartera de Serveis
Socials de la co¬munitat autònoma, amb l’objectiu de garantir el dret a l’assistència personal,
la gestió de proximitat, la dotació econòmica suficient i suprimir el copagament o ajustarlo a la renda disponible dels usuaris.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-23
Oscar García
pagina 20
S`ha transaccionat, quedant el seguent redactat.

Queda APROVADA.

punt 083 (nou)

083 (nou).
Negociarem l’adquisició d’edificis abandonats als nuclis urbans menorquins
per augmentar el parc públic d’habitatge de protecció oficial.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-22
Oscar García
pagina 21
S`ha transaccionat, quedant el seguent redactat.
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192 (nou).
Farem el possible perquè l’església catòlica tingui les mateixes obligacions
fiscals que les altres confessions religioses, associacions o grups de persones.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-01

Xesca Florit
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Queda APROVADA.

punt 108 (nou)

108 (nou).
Estudiarem la flexibilització de les llicències de farmàcia a la comunitat
autònoma, donant oportunitat a nous emprenedors i obrint el mercat als consumidors. Amb
tot, totes les farmàcies hauran de comptar amb la presència continua d’un llicenciat en
farmàcia i garantir el sistema de guàrdies.
o 0 vots a favor, 15 en contra i 2 abstencions.



Esmena-12

Andreu Servera

pagina 23

Queda REBUTJADA.

punt 121 (nou)

121 (nou). Treballarem per tal de fer efectives les conclusions prescrites per la Ponència
d’estudi del Parlament de les Illes Balears per a la regulació dels clubs socials de cànnabis
(CSC) i de l’ús terapèutic del cànnabis dirigides principalment en la següent direcció:
- Fomentar la recerca i l’avaluació de l’evidència científica pel que fa als usos
terapèutics dels cànnabis i els derivats sintètics cannabinoides.
- Impulsar la regulació integral responsable del cànnabis i dels CSCs per part de les
Corts Generals.
- Elaborar estratègies preventives i informatives sobre el consum responsable del
cànnabis, així com programes de reducció de risc i danys per a persones consumidors.
o 15 vots a favor, 0 en contra i 1 abstencions.



Esmena-24

Oscar García
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Queda APROVADA.

punt 125 (nou)

125 (nou).
Estudiarem la imposició d’una forta regulació en la venda de productes
homeopàtics a les farmàcies, que impedeixi l’estafa i el frau per part dels venedors
farmacèutics.
o 0 vots a favor, 15 en contra i 2 abstencions.



Esmena-25

Jordi Orell

pagina 25

Queda REBUTJADA.

punt 157

Actual. 157.
Treballarem per una educació laica, pública, de qualitat, no sexista i en català,
que es fona¬menti en la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia social.
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Nou text. 157. Treballarem per una educació laica, pública, gratuïta, de qualitat, no sexista
i en català, que es fona¬menti en la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia social.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-21 p-1 Oscar García

pagina 26

Queda APROVADA.

punt 167 (nou)

167 (nou).
Estudiarem establir un mecanisme que impulsi l’ocupació dels joves
menorquins en treballs de temporada, aprofitant que molts d’ells marxen a estudiar al
setembre.
o 2 vots a favor, 6 en contra i 7 abstencions.



Esmena-21 p-2 Oscar García
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Queda REBUTJADA.

punt 168 (nou)

168 (nou).
Establirem vies perquè els joves que venen a Menorca a treballar de
temporada, tinguin l’oportunitat de quedar-se a viure la resta de l’any, amb la fi d’impulsar
l’economia local a l’hivern, aprofitant així la seva capacitat de producció i consum.



o 0 vots a favor, 13 en contra i 2 abstencions.

Queda REBUTJADA.

Esmena-13

punt introducció

Andreu Servera
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Segon paràgraf, línia tres:
Actual.
El sector de la bijuteria està en un declivi permanent sense que les
infraestructures d’innovació de que disposa, com l’ITEB, tenguin capacitat de donar resposta
als reptes del sector.
Nou text.
El sector de la bijuteria es troba en un retrocés important sense que les
infraestructures d’innovació de que disposa, com l’ITEB, tenguin capacitat de donar resposta
als reptes del sector.
o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-04

Nel Martí

pagina 27

Queda APROVADA.

nou BLOC

Nou apartat al bloc d’ECONOMIA I SECTORS PRODUCTIUS:
ARTESANIA
1.
2.

Potenciarem i incentivarem la professionalització de l’artesania.
Dotarem de més i millors serveis al Centre Artesanal de Menorca.
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3.
4.
5.
6.
7.

Promocionarem el sector artesà.
Potenciarem la formació i l’assessorament dels artesans.
Fomentarem la participació del sector artesà.
Impulsarem la coordinació de la política de fires i mercats a l’illa.
Donarem suport en l’adaptació a la realitat actual.

o 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-27

Jordi Orell

pagina 30

Queda APROVADA.

punt 207

Actual. 207.
Finalment, l’illa de Menorca té les competències de promoció turística
transferides, cosa que ens possibilita prendre les decisions de forma autònoma sobre quina
és la imatge i la comunicació a l’exterior que es vol fer de l’illa. Vincularem la política turística
a les polítiques i gestió mediambiental al territori i a la preservació patrimoni cultural. Es crearà
una marca identificable i lligada a l’illa Reserva de Biosfera, relacionada amb els seus
principals atractius turístics fora de la temporada dels mesos d’estiu.
Nou text. 207. Finalment, l’illa de Menorca té les competències de promoció turística
transferides, cosa que ens possibilita prendre les decisions de forma autònoma sobre quina
és la imatge i la comunicació a l’exterior que es vol fer de l’illa. Vincularem la política turística
a les polítiques i gestió mediambiental al territori i a la preservació patrimoni cultural. Es crearà
una marca identificable i lligada a l’illa Reserva de Biosfera, relacionada amb els seus
principals atractius turístics fora de la temporada dels mesos d’estiu. Amb l’horitzó final
d’assolir un decreixement turístic que condueixi a la diversificació de l’economia.



o 0 vots a favor, 12 en contra i 2 abstencions.

Queda REBUTJADA.

Esmena-14

punt 208

Andreu Servera
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Actual. 208.
En aquest sentit, s’ha de potenciar encara més que Menorca és Reserva de
la Biosfera, impulsarem un producte i marca turística al voltant d’aquesta i dels seus recursos
eco ambientals, patrimonials, culturals, identitaris i gastronòmics. Així podrem crear un
producte de qualitat, diferenciador que ens ajudi a situar-nos en el mapa turístic.
Nou text. 208. En aquest sentit, s’ha de potenciar encara més que Menorca és Reserva de
Biosfera, impulsarem un producte i marca turística al voltant d’aquesta i dels seus recursos
eco ambientals, patrimonials, culturals, identitaris i gastronòmics. Així podrem crear un
producte de qualitat, diferenciat i que ens ajudi a situar-nos en el mapa turístic.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-26

Jordi Orell

pagina 31

XXXIII assemblea de Més per

Queda APROVADA.

punt 217

Menorca

Pàg. 7 de 11

Actual. 217.
Impulsarem la regulació de l’oferta hotelera del «tot inclòs» perquè
compleixi amb uns es¬tàndards de qualitat mínims i tengui en compte el teixit comercial i
l’oferta complementària.
Nou text. 217. Impulsarem la regulació de l’oferta hotelera del «tot inclòs» perquè tendeixi
al decreixement i, en tot cas, compleixi amb uns es¬tàndards de qualitat mínims i tengui en
compte el teixit comercial i l’oferta complementària.



o 0 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions.

Queda REBUTJADA.

Esmena-15

introducció AGRICULTURA

Andreu Servera

pagina 31

Actual.
Més per Menorca considera l’agricultura i la ramaderia com un sector
estratègic per a l’illa:
Nou text.
A més de ser un dels sectors que proporcionen ocupació i riquesa durant
tot l’any, l’agricultura i la ramaderia són sectors que des de Més per Menorca es consideren
estratègics per a l’illa pels següents motius:



o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

Queda APROVADA.

Esmena-16

punt 267 (nou)

Andreu Servera
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267 (nou).
Reforçarem el servei d’inspecció per tal de fer complir el sostres de places
turístiques i la zonificació del lloguer turístic aprovada pel Consell en compliment de la Llei
balear de comercialització d’estades turístiques a habitatges.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-20

Oscar García

pagina 39

Queda APROVADA.

punt 300/301

300.
Estudiarem l’aplicació d’un impost Pigouvià pels vehicles privats d’ús turístic
amb la fi de reduir la massificació automobilística i utilitzar els ingressos del mateix per
potenciar el transport públic.



o 0 vots a favor, 14 en contra i 1 abstencions.

Queda REBUTJADA.

Esmena-17

punt 312 (nou)

Andreu Servera
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312 (nou).
Aplicarem i desenvoluparem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica
de les Illes Balears.
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o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

Queda APROVADA.

Esmena-18

Andreu Servera

punt 328

Actual. 328.

Defensarem que la Mediterrània sigui una mar lliure de prospeccions.

pagina 41

Nou text. 328. Defensarem que la Mediterrània sigui una mar lliure de prospeccions. En
aquest sentit, insistirem amb la proposició de llei de protecció de la Mediterrània davant
les prospeccions d’hidrocarburs, una iniciativa que fou aprovada per unanimitat pel
Parlament i vetada en el seu moment pel govern de Mariano Rajoy.



o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

Queda APROVADA.

Esmena-28

punt 374 (nou)

Jordi Orell
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374 (nou).
Impulsarem els estudis i mesures de caràcter veterinari que siguin
necessaris per garantir el màxim benestar dels animals que participen en les diferents
celebracions de l’illa.
o 13 vots a favor, 0 en contra i 1 abstencions.



Esmena-29

Jordi Orell
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Queda APROVADA.

punt 375 (nou)

375 (nou).
Treballarem per garantir uns escorxadors moderns, de gestió insular, que
minimitzin el patiment animal.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-30

Jordi Orell
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Queda APROVADA.

punt 374

primer subpunt del:
Actual. 374. Finançament del sistema educatiu, a fi de garantir els recursos per a la
consecució d’una educació de qualitat.
Nou text. 374. Finançament del sistema educatiu, a fi de garantir els recursos per a la
consecució d’una educació gratuïta i de qualitat.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-07

Nel Martí
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381 (nou).
Per altra banda, Més per Menorca fa seves, com a part integrant del
Programa electoral 2019-2023, totes les recomanacions aprovades, els mesos de setembre i
octubre del 2018, per la Comissió tècnica 0-3, creada arran de la proposició no de llei
presentada per Més per Menorca i aprova per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears.
Així mateix, Més per Menorca es compromet a tenir en compte noves recomanacions que la
Comissió tècnica 0-3 pugui formular en posterioritat.
o 13 vots a favor, 0 en contra i 1 abstencions.



Esmena-31

Jordi Orell
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Queda APROVADA.

punt 418

Actual. 418.
Farem un pla per a millorar la conservació, la gestió i l’accés als arxius
històrics de Menorca, amb especial atenció a l’Arxiu Històric de Maó.
Nou text. 418. Farem un pla per a millorar la conservació, la gestió i l’accés als arxius
històrics públics i privats de Menorca, amb especial atenció a aquells d’especial rellevància
que es trobin manifestament desatesos.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-34

Jordi Orell
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Queda APROVADA.

punt 425 (nou)

425 (nou).
Impulsarem les mesures necessàries per a donar un veritable impuls al
mecenatge privat a la producció cultural.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-33

Jordi Orell
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Queda APROVADA.

punt 432

Actual. 432.
Impulsarem els treballs de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de
Menorca, en col·laboració prioritària amb les entitats dedicades a la cultura popular.
Nou text. 432. Impulsarem els treballs de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de
Menorca, en col·laboració prioritària amb les entitats que hi estan dedicades.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-32

Jordi Orell
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Actual. 436.
Impulsarem la tasca de les bandes de música, les corals i les formacions
musicals de dans clàssiques o contemporànies.
Nou text. 436. Impulsarem la tasca de les bandes de música, les orquestres, les corals i les
formacions musicals de dans clàssiques, contemporànies, modernes i tradicionals.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-05

Nel Martí

Queda APROVADA.

general tot el document (nou)

S’habilitarà a la Comissió Executiva de MÉS per MENORCA perquè pugui introduir canvis en el
text del programa electoral 2019 sempre i quan tenguin per objecte:
- La correcció ortogràfica, gramatical o tipogràfica.
- La millora de la comprensió del text (redacció, ordenació, etc.)
- L’actualització del contingut programàtic.
En qualsevol cas, tots els canvis en el text del programa electoral seran informats i validats en
la primera assemblea posterior a l’acord de la Comissió Executiva.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.



Esmena-06

Nel Martí

Queda APROVADA.

general tot el document (nou)

PROGRAMA OBERT
És impossible fer un programa electoral que ho abasti tot. I alhora és imprescindible que els
programes electorals siguin dinàmics (oberts i flexibles), per incorporar qüestions noves i
matisar-ne i/o flexibilitzar-ne d’altres.
Per tal de poder introduir aquest dinamisme el text del programa ha de poder ser objecte de
canvis. I es proposa que açò es pugui fer a través d’aquest mecanisme:
Es crea a la pàgina web de MÉS per Menorca, junt al programa electoral, un accés
que es dirà PROGRAMA ELECTORAL OBERT perquè qualsevol persona (sempre
identificada) pugui proposar canvis en el programa (d’addició, modificació o supressió).
La proposta del PROGRAMA ELECTORAL OBERT que compleixi amb les condicions
fixades podrà ser debatuda i incorporada al text del programa electoral sempre i quan
hagi:
1. Sigui validada per la Comissió Executiva, que la traslladarà a l’Assemblea de MÉS per
Menorca
2. Sigui aprovada per la majoria absoluta dels membres de l’Assemblea.
o 14 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.
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