Acta de la XLI ASSEMBLEA
“.. l’agricultura és l’art de conrear la terra
amb la finalitat de produir aliments ..”
Data:
Hora:
Lloc:

16 d’octubre de 2019
19’00 h.
Centre de Convencions des Mercadal

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

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Elecció de nou Coordinador General (provisional fins el II Congrés).
Informacions Eleccions Generals 10 - N.
Torn obert de paraula.

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.
 En Pepe Mascaró dona la benvinguda als adherits presents.
2. Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
 Es constitueix la XLI Assemblea a les 19’10h. amb 11 assistents amb
dret a vot.
3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
 S’aprova l’acta de la 40 assemblea per unanimitat.
4. Elecció de nou Coordinador General (provisional fins el II Congrés).
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•

Es fa una exposició del perquè d’aquest punt:
o Amb data 2 de setembre rebem un correu d’en Joan Manel Martí
Llufriu amb DNI 41736212K, 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 Però 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, l’assemblea ha d’anomenar un nou coordinador, deixant
clar que es “provisional” fins la celebració del 2ª Congrés, que és on
es renovaran tots els càrrecs de l’executiva.
 L’executiva proposa en Damià Moll Cardona amb DNI 41739110K,
persona que te el càrrec de vocal a l’executiva actual.
 Es passa a votació i surt elegit per unanimitat (amb el vot
d’abstenció del proposat).

5. Informacions Eleccions Generals 10 - N.
 En Pepe Mascaró explica als assistents, l’estat de com s’està preparant
la campanya electoral, o millor dit, la “NO CAMPANYA”.
6. Torn obert de paraula.
 No hi ha intervencions.

I no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la 40 assemblea de Més per
Menorca, a les 19’20h.

Presidenta de l’assemblea

Secretari d’actes

Pilar Arguimbau

Pepe Mascaró

Menorca, divendres, 18 octubre de 2019
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