Acta de la XXXIX ASSEMBLEA
“.. hem d’exigir un finançament propi que estigui
a l’alçada de les necessitats ciutadanes i en
correspondència a l’esforç fiscal dels nostres
contribuents ..”
Data:
Hora:
Lloc:

27 de juliol de 2019
11’15 h.
Centre de Convencions des Mercadal

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Presentació dels acords de les negociacions.
Presentació dels Directors Insulars.
Autorització de l’assemblea al punt 12 del codi ètic.
Informació II Congrés de MÉS per MENORCA.
Torn obert de paraula.

1- Benvinguda.


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

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



Es constitueix l’assemblea a les 11’30h. amb 23 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.
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3- Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.


S’aprova l’acta de la 38 assemblea per unanimitat dels adherits assistents.

4- Presentació dels acords de les negociacions.




En Miquel Maria fa una exposició cronològica de les diferents reunions, tant
internes com de pacte / negociacions.
o La proposta d’organigrama s’ha aconseguit un 100%.
o La proposta de programa de 77 punts, dels 54 presentats per Més, s’han
assumit 51.
Na Maite Salord exposa breument la “crisis” amb les delegacions del cartipàs.
o Hi ha diferents intervencions i s’agraeix la feina feta per les persones
que han participat a les negociacions.

5- Presentació dels Directors Insulars.


Es fa la presentació a l’assemblea dels directors insular de Més per Menorca,
quedant pendent de confirmat el de Carreteres, tot i que s’han fet diferents
contactes, no hi ha nom tancat.
o Raquel Marquès
- D.I. Cultura i Patrimoni.
o Josep Juaneda
- D.I. Educació, Joventut i Esports.
o Irene Estaùn
- D.I. Reserva de la Biosfera.
o Isaac Olives
- D.I. Projectes Sostenibles.
o Esteve Barcelo
- D.I. Medi Ambient, residus, aigua i energia.
o Damià Moll
- D.I. de Transport.
o PENDENT
- D.I. de Carreteres.

6- Autorització de l’assemblea al punt 12 del codi ètic.




En Joan Albert exposa el tema, explicant el punt 12 del codi ètic, tot i que es
considera que no hi ha acumulació de càrrecs, l’interessat demana a l’assemblea
la votació.
Es passa a votació amb el següent resultat:
o 21 vots a favor.
o 2 vots amb blanc.

7- Informació II Congrés de MÉS per MENORCA.


En Joan Albert exposa les primeres idees del 2º congrés de Més per Menorca,
donant les coses que estan tancades de principi:
o La data, que serà, el 1 i / o 2 de febrer de 2020.
o La ponència que serà “política”.
 Aquí es fan diferents aportacions de les que es pren nota per
passar la informació al equip que elabori la ponència.

8- Torn obert de paraula.


Na Maite Salord, fa un agraïment a les persones que han col·laborat durant el
mandat 2015 a 2019, als que segueixen i als nous noms que s’incorporen.
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En Miquel Maria, agraeix amb nom de l’executiva, als negociadors, del pacte del
Consell. En Nel Martí, Joan Albert Pons, Eduard Riudavets, Raquel Marquès i
Pilar Arguimbau.
En Rafa Muñoz, explica la “vaga mundial pel clima” del proper 27 de setembre.
Na Patri Font, ens fa un breu resum de la seva assistència al dia de la “pàtria
galega” en representació de Més per Menorca. També exposa la proposta d’un
intercanvi la gent del “RIF”

i no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la 39 assemblea de Més per Menorca, a les
12’40h. hores.

President de l’assemblea

Secretari d’actes

Joan Albert Pons

Pepe Mascaró

Menorca, dijous, 5 setembre de 2019
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