Acta de la XXXVI ASSEMBLEA
“.. els drets polítics del poble de Menorca
com a subjecte sobirà .. ..”
Data:
Hora:
Lloc:

12 de març de 2019
20’00 h.
Centre de Convencions des Mercadal

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Eleccions Generals Abril-2019.
a. CONGRÉS
b. SENAT
5. Torn obert de paraula.

1. Benvinguda.


Es dóna la benvinguda a tots els adherís, que constitueixen dita assemblea, la qual
queda constituïda a les 20’10h.

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


Es constitueix la mesa de l’assemblea amb en Joan Albert Pons com a president i Pepe
Mascaró com a secretari d’actes.
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3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.


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

4. Eleccions Generals Abril-2019.
a. CONGRÉS
b. SENAT
Es presenta el programa electoral de la coalició de partits sobiranistes de les Illes que han de
concórrer a les Eleccions al Congrés dels Diputats, s'han afegit unes poques esmenes
d'addició al text, amb total acceptació per part de l’assemblea.
Es ratifica el nomenament de Patrícia Font com a número 2 de la candidatura i Oriol Baradad
com a suplent, alhora que s'explicà els processos establerts per a les Eleccions Generals del
28-A. La coalició de partits sobiranistes durà el nom Veus Progressistes i la formen Més per
Mallorca, Ara Eivissa, Més per Menorca i Esquerra Republicana.
En el cas del SENAT, al final no hi a acord per a una coalició entre les formacions, PSOE, UnitsPodem i Més per Menorca, després de varies reunions. No obstant açò, es proposa a
l'assemblea facultar a la comissió executiva per poder trobar alternatives i candidats i que
Més per Menorca es pugui presentar en solitari al Senat.

5. Torn obert de paraula.
i no havent-hi cap intervenció, s’aixeca la XXXVI assemblea de Més per Menorca, a les 21’35h.

President de l’assemblea

Secretari d’actes

Joan Albert Pons i Bagur

Pepe Mascaró Marquès

Menorca, dimecres, 13 de març de 2019
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