Acta de la XLII ASSEMBLEA
“..és necessari gestionar la transformació del
turisme de masses ..”
Data:
Hora:
Lloc:

14 de desembre de 2019
10’00 h.
Centre de Convencions des Mercadal

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

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Economia:
a. Pressupost 2020
b. Altres informacions
5. Presentació 2n Congrés
6. 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 XLII Assemblea a les 10’15h. amb 12 assistents
amb dret a vot.
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3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
 S’aprova l’acta de la XLI assemblea per unanimitat.
4. Economia:
 Pressupost 2020.
o En Josep Castells, secretari de finances, presenta el
pressupost següent:
INGRESSOS:
Institucionals
Aportacions
TOTAL

91.799
15.600
107.399

DESPESES:
Personal
Ordinàries
Extraordinàries
TOTAL

44.399
29.000
34.000
107.399

RESULTAT

0

o Una vegada exposat i resolts alguns dubtes, es passa a
votació, i s’aprova per unanimitat
5. Presentació 2n Congrés
 En Pepe Mascaró com a representant de la comissió organitzadora
del 2n Congrés, passa a presentar els diferents vídeos i
“presentacions” fetes per la comissió.
 Per efectes estatutaris (article 10 punt 10) l’assemblea a de
convocar els congressos, es passa a votació i s’aprova per
unanimitat la convocatòria del mateix per dia 1 de febrer del 2020.
 Entre els assistents, es demana per quin hashtag (#.. ..) s’utilitzarà,
hi ha la proposta de:
o #PensaMenorcaEnVerd
o i es proposa el de #1F2nCongres.
 S’aprova per unanimitat.
6. Torn obert de paraula.
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 Na Maite Salord ens dona varies informacions:
o P.T.I., fa una exposició del tema i exposa que es crearà un grup
de feina, si algú està interessat en col·laborar, ella serà la
coordinadora del grup.
o LLEI de CONSELLS, fa una exposició del tema i com amb el
tema anterior es crearà un grup de feina, si algú està
interessat en col·laborar, en Miquel A. Maria serà el
coordinador del grup.
o CARRETERA GENERAL, fa unes pinzellades de les passes
fetes i les possibles solucions / propostes que es podrien dur
a terme.

i no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la 42 assemblea de Més per Menorca, a les
10’55h.

Presidenta de l’assemblea

Secretari d’actes

Pilar Arguimbau

Pepe Mascaró

Menorca, divendres, 3 gener de 2020
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