Acta de la XL ASSEMBLEA
“.. una veritable política de connectivitat
entre territoris ha de garantir una oferta de
qualitat als ciutadans al llarg de tot l’any ..”
Data:
Hora:
Lloc:

25 de setembre de 2019
20’00 h.
Centre de Convencions des Mercadal

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

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Eleccions GENERALS 10 de novembre.
Torn obert de paraula.

Al donar la benvinguda, s’inclou un punt al ordre del dia provisional
Nou punt per incloure després del tercer:
* Nomenament Coordinador General Provisional, per renuncia.

Per tant, l’ordre del dia queda de la següent manera:
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ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.


Na Mariona Riera dona la benvinguda als adherits.

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



Es constitueix l’Assemblea a les 20’10h. amb l’assistència de 18 adherits amb dret
a vot.
La mesa queda constituïda amb na Mariona Riera com a presidenta i Pepe Mascaró
com a secretari d’actes.

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


S’aprova l’acta de la 39 assemblea per unanimitat.

4. Nomenament Coordinador General Provisional




Es fa una exposició del perquè d’aquest punt:
o Amb data 2 de setembre rebem un correu d’en Nel Martí, renunciant al
càrrec de Coordinar General del partit.
o Al tenir convocat el segon Congrés per el mes de Febrer, l’executiva
assumeix la dimissió i de manera temporal, entre la resta de càrrecs de la
mateixa assumeixen les feines del Coordinador.
o Al veure la convocatòria d’eleccions generals i per efectes legals de firmes,
el partit necessita un coordinador, i segons els estatuts del partit, a l’article
16 punt 7 tenim la solució al problema.
o Per tant de manera provisional, l’assemblea ha d’anomenar un nou
coordinador, deixant clar que es “provisional” fins la celebració del 2ª
Congrés, que es on es renovaran tots els càrrecs de l’executiva.
L’executiva proposa en Damià Moll Cardona, persona que te el càrrec de vocal a
l’executiva actual.
o Es passa a votació i surt elegit per unanimitat (amb el vot d’abstenció del
proposat).

5. Eleccions GENERALS 10 de novembre.



Es fa una reflexió per part de l’executiva, de propostes rebudes, reunions
mantingudes tant per el Congrés, com el Senat.
Al CONGRÉS, Més per Menorca, va convocar una reunió amb els partits que ja ens
vam presentar el passat 28 d’abril. Més per Mallorca junt amb Gent per Formentera
i Eivissa.
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o Després de la reunió, els partits participants veuen be repetir la
candidatura, tot pendent de les decisions que adoptin les respectives
assembles. Es proposa el nom de “Més-Esquerra”
Al Senat, hi ha una proposta d’Ara Maó com agrupació d’electors, de fer una
candidatura conjunta Unides Podem, Més per Menorca i les diferents agrupacions
locals. Sempre amb candidats independents. (fins i tot surten noms). També es
proposa repetir la candidatura de Més per Menorca del 28 d’abril.
o ..
S’obre un torn de paraules, per debatre les diferents ofertes, fent noves
aportacions i reflexions.


o S’acorda passar a votació les següents propostes:
 SENAT:
1. Repetir candidatura.
2. Proposta “ARA MAÓ” coalició amb UNIDES PODEM.
3. A
 Votació primera proposta 16 vots a favor i 2 abstencions.
o Per tant queda aprovada la primera opció.



CONGRÉS:
1. Repetir candidatura.
Votació 18 vots a favor (unanimitat).
o Per tant queda aprovada l’opció de “Més-Esquerra”.

o S’acorda passar a votació els candidats (repetint els mateixos:
(al ser-hi presents, accepten presentar-se)







SENAT:
 16 vots a favor i 1 abstenció (el candidat)
 Per tant aprovat per UNANIMITAT.



CONGRÉS:
 16 vots a favor i 1 abstenció (el candidat)
 Per tant aprovat per UNANIMITAT.

També es decideix “no fer campanya”, si no “l’anticampanya”
Es proposa fer un únic acte, al inici de la campanya, per presentar “l’anticampanya”.
Amb el material que es pugui emprar, es proposa posar-hi un “segells” de
“RECICLAT”.

6. Torn obert de paraula.


Es demana que per la propera assemblea s’expliqui el tema del coordinador, l’estat.
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Com marquen els estatuts, queda en mans de l’executiva nomenar un portaveu, al
no tenir coordinar general. Provisionalment es nomena a Josep Castells, fins la
propera executiva que nomenar oficialment el portaveu.

I no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la 40 assembles de Més per Menorca, a les 22’10
hores.

Presidenta de l’assemblea

Secretari d’actes

Mariona Riera

Pepe Mascaró

Menorca, dilluns, 30 setembre de 2019
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