Acta de la XXXVIII ASSEMBLEA
“.. hem d’apostar per una visió progressista de
ciutadania que prioritzi la cohesió per sobre de
l’estabilitat ..”
Data:
Hora:
Lloc:

29 de juny de 2019
10’00 h.
Centre de Convencions des Mercadal

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Presentació i votació “COMPTES 2018”.
Informació “pactes / negociacions” electorals.
Torn obert de paraula.

1. Benvinguda.


En Joan Albert Pons dóna la benvinguda a tots els adherits presents.

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



Es constitueix l’assemblea a les 10’15h. amb 29 adherits amb dret a vot.
Es constitueix la mesa de l’assemblea amb Joan Albert Pons com a president i Pepe
Mascaró com a secretari d’actes.

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


S’aprova l’acta de la 37 assemblea per unanimitat dels adherits assistens.
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4. Presentació i votació “COMPTES 2018”.


Al no poder assistir el secretari de finances, en Joan Albert Pons fa lectura del
document elaborat pel secretari de finances Josep Castells:
Dels comptes de 2018
Els documents que formalment hem d'aprovar són el compte de pèrdues i guanys i el balanç
de situació, que són els dos documents que es van enviar dijous per mail a tots els adherits.
Ara es tracta de fer l'aprovació, però si qualcú vol més informació o té qualque dubte, cap
problema per quedar amb ell/ella durant els propers dies i mostrar-li tot
He fet un petit power point de resum per entendre millor el Compte de Pèrdues i Guanys, és
a dir, la relació d'ingressos i despeses.
En la primera diapositiva es veu el pressupost que vam aprovar el gener de 2018 en
assemblea. La segona diapositiva compara aquella previsió amb la realitat (en gris). Hi ha, a
més una columna ambla diferència previst/real en cada concepte, i una altra amb el
percentatge de desviació.
Comentaris:
- L'execució ha estat molt semblant a la previsió, només amb un lleuger increment
d'ingressos (3%) i de despeses (4%). Els increments en els ingressos són deguts al calendaris
de cobrament més que a variacions en les assignacions.
- Pel que fa a les despeses de personal disminueix la despesa per canvis en la normativa
laboral.
- Despeses ordinàries són les que considerem que són les bàsiques pel funcionament
ordinari: locals, subministres bàsics, fotocopiadores, assegurances, despeses bancàries, etc...
Hi ha hagut una reducció important.
- Les despeses extraordinàries són les que es corresponen amb activitats extra, com poden
ser jornades, publicacions, producció de vídeos, viatges, etc... Són activitats necessàries de
l'activitat normal del partit però no són les bàsiques del funcionament. En aquest cas sembla
que hi hagi hagut una gran desviació però és degut a que ja es varen pressupostar molt per
sota. Quan es va aprovar el pressupost al mes de gener ja es va advertit que aquest
pressupost era molt baix i que, en funció de com evolucionessin la resta de despeses, es
veuria si es podien fer més activitats, com així ha estat.
- La partida de Parlament ha quedat a 0 perquè es va optar a passar tots els ingressos del
grup parlamentari als comptes de la coalició i, per tant, les despeses associades a l'activitat
parlamentària (assessorament legal, producció de vídeos i difusió de la feina al Parlament)
s'ha considerat despesa extraordinària, el que també explica el gran increment de a partida
de despesa extraordinària.
- Pel que fa a les assignacions als partits, s'han mantingut les previstes, tot i que degut als
calendaris de pagaments apareix al 2018 com a una petita major despesa.
- Pel que fa al Balanç de Situació es va enviar per mail a tots els adherits. És l'altre document,
juntament amb el Compte de Pèrdues i Guanys, que formen els comptes anuals. El balanç de
situació permet fer una lectura de la situació financera i patrimonial del partit.
- El Balanç revela una situació extraordinàriament sanejada de les finances del partit. S’acaba
el 2018 amb un estalvi d'aprop de 100.000€ que ha permès fer front sense haver de recórrer
a finançament extern a dues campanyes electorals consecutives, les generals espanyoles i
les autonòmiques, al consell i als ajuntaments.



S’obre un torn de paraules, i es generen uns dubtes, es fan les consultes al
secretari de finances per WhatsApp, i s’acorda deixar la votació per més endavant,
per així poder tenir els dubtes resolts si es possible.
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 S’introdueix un nou punt per urgència, al apartat “econòmic”.


Al no poder assistir el secretari de finances, en Joan Albert Pons fa lectura del
document elaborat pel secretari de finances Josep Castells:
De la constitució d'una pòlissa de crèdit
Tal com acabam de dir , les campanyes s'han finançat amb fons propis. Tot i així, com es
veurà més avall, la despesa electoral ha estat molt elevada, molt més del previst degut a
la celebració, no prevista, de les eleccions generals espanyoles.
La quantitat gastada en cada campanya ha estat la següent:
Congrés
Senat
Agrupacions locals
CIMe
Parlament

15.000,00 €
29.000,08 €
12.543,20 €
35.293,35 €
35.231,50 €

Per tant en total s'ha gastat

127.076,13 €.

Les despeses en Congrés i Senat no són recuperables, ja que no vam obtenir representació
parlamentària. Ara bé, tota la resta de despesa electoral la recuperarem via subvenció (uns
82.000 €).
Per tant, haurem pogut fer una de les campanyes més cares de la història i recuperar el
100% del que hem gastat. Ara bé, aquesta quantitat no ens serà ingressada fins a l'octubre
o al novembre i, per tant, això ens genera un problema de tresoreria que pot impedir de fer
front a diversos compromisos amb proveïdors.
Per aquest motiu, l'Executiva va aprovar constituir una pòlissa de crèdit per import de
19.000 € i facultar al secretari de finances per fer totes les gestions necessàries en nom
del partit.
Ara bé, l'entitat bancària amb la que hem iniciat les gestions ens ha dit que es l'Assemblea
la que ha d'aprovar aquest acord, així és que plantegem a l'assemblea l'adopció dels
següents acords:
- Constituir una pòlissa de crèdit a Colonya - Caixa Pollença per import de 19.000 €.
- Facultar el secretari de finances, Josep Castells, a fer totes les gestions en nom del
partit per constituir la dita pòlissa.





Una vegada esposat el tema es passa a votació amb el següent resultat:
o 18 vots a favor
o 8 vots amb blanc
o 2 persones no voten
Per tant queda aprovat el constituir la pòlissa.

5. Informació “pactes / negociacions” electorals.


Na Pilar Arguimbau, com a membre de l’executiva, fa una exposició del tema, amb
les següents apreciacions:
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o Comissió negociadora: surt de la proposta feta a l’assemblea del 1 de juny.
o Cronologia de les negociacions: resum de les passes fetes des del 1 de juny
fins al 28 de juny.
o Organigrama: exposa l’organigrama presentat amb diferents opcions
possibles, pendent de les properes passes a fer.
Na Maite Salord, fa una pinzellada de les converses amb na Susana Mora.
S’obre un torn de paraules.
S’acorda:
o No es renuncia a res
o L’important és el programa i poder-lo desplegar.
o Per tant ens tornam seure la mesa de negociació amb els altres partits.

6. Torn obert de paraula.





No hi ha cap intervenció.
Al quedar pendent la votació dels comptes del 2018, es procedeix a la votació,
amb el següent resultat:
o 8 vots a favor
o 13 vots amb blanc.
Per tant queden aprovats.

President de l’assemblea

Secretari d’actes

Joan Albert Pons

Pepe Mascaró

Menorca, dijous, 18 juliol de 2019
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