ACTA
XLIV ASSEMBLEA
“.. hem de construir una economia circular,
hem de produir la nostra pròpia energia i els
nostres aliments tendir al residu zero ..”
Data:
Hora:
Lloc:

11 de setembre de 2020
20’00 h.
telemàtica

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.
2. Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
4. Informació i balanç tasques partit.
5. Informació i balanç tasques Parlament.
6. Informació i balanç tasques Consell.
7. Presentació i votació de comptes 2019.
8. Presentació Fòrum Menorca Futur.
9. Torn obert de paraula.
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Assistents:
26 adherits i adherides de Més per Menorca amb dret a vot.
Desenvolupament de la sessió:

1. Benvinguda
Pepe Mascaró dona la benvinguda als assistents i recorda els punts bàsics del reglament per
tal que l’assemblea es desenvolupi correctament.

2. Constitució de l'Assemblea de Més per Menorca
A les 20,07 h. hores es constitueix l’assemblea. A proposta de la Comissió Executiva s’aprova
que la Mesa estigui formada per Pepe Mascaró com a President i Xesca Florit com a secretària
de la Mesa.

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
S’aprova per assentiment.

4. Informació i balanç tasques partit.
Damià Moll pren la paraula per explicar l’activitat desenvolupada des de la darrera assemblea
(6 de juny de 2020) : La temporada turística ha estat curta i atípica per la COVID i açò ha
marcat també l’actualitat política amb accions encaminades a alleugerir aquesta situació als
col·lectius més afectats i seguir reivindicant les condicions laborals de tothom. El partit ja va
demanar al principi de l’estat d’alarma tancar ports i aeroports per aturar contagis. Els propers
mesos es preveuen difícils i es vol fer feina per a què els drets laborals no disminueixin.
Davant aquestes dificultats socials l’activitat de l’Executiva ha seguit fins i tot el mes d’agost.
Les principals accions que s’han duit a terme son la incorporació de Victor Ferrer com a
periodista que ha seguit amb el butlletí mensual, la tertúlia amb Mònica Terribas i la propera
jornada de formació prevista pel 19 de setembre amb Jaume Garau.

5. Informació i balanç tasques Parlament.
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Josep Castells explica que n’Andreu Servera ha realitzat un recull de les iniciatives
parlamentàries presentades que en aquest mateix moment es penja del xat de l’assemblea i
que en farà un comentari global. Hi ha un abans i un després de l’estat d’alarma ja que
l’activitat parlamentària s’ha vist afectada per les condicions telemàtiques. La posició del
partit des del debat d’investidura ha estat en equilibri ja que encara que vam donar suport
com a aliats del Govern hem seguit amb les nostres reivindicacions i interessos en votar en
el debat de pressupostos. En Josep en fa un balanç positiu de quedar fora del Govern però
estalonar-lo per aconseguir més coses.
Quan al confinament remarca la dificultat de visibilitzar la tasca parlamentària i ens informa
de les dificultats de la Mesa per implementar la participació telemàtica, a més de petits
conflictes que dificulten donar suport al Govern.
Quan al decret 8/2020 es va aconseguir tramitar com a decret llei i negociar i millorar les
condicions plantejades inicialment. En aquest punt cedeix la paraula a na Patri Font per a
complementar la seva explicació.
Patri Font : Recolza el resum del balanç parlamentari i afegeix la manca de lleialtat per part
del Govern i la manca de voluntat de la Mesa per implementar la participació telemàtica que
suposarien estalvis importants a nivell ecològic, econòmic i millores en la conciliació familiar.

6. Informació i balanç tasques Consell.
Maite Salord : Ha costat reivindicar la nostra feina, no ha estat un mandat com l’anterior. A
partir del març el PSOE intenta aprofitar la crisi per tenir més presència però Més per Menorca
ha seguit fent feina encara que arraconat i ara s’està veient la feina feta en segona línia
durant el confinament. S’ha aconseguit tirar endavant el nostre projecte.
Miquel Maria : A partir de març el PSOE vol fer un pressupost nou, amb una gran convocatòria
d’ajuts que fes desaparèixer els nostres projectes i iniciatives. Essent conscients de les
noves necessitats els departaments es van reconfigurar per mantenir les inversions i
despesa corrent i a la vegada poder respondre a l’emergència social. A nivell polític es troben
en dificultats per no entrar en contradicció, cosa que el PP no aprofita i no es difícil fer front
a l’oposició. Tot i així, hi ha tensió per falta de lideratge i intent d’acaparar la gestió de la crisi.
Com a partit s’opta per mantenir el to de crítica i destacar en positiu, mantenir l’equilibri entre
diferències pactades amb el govern però no ser sempre els del NO ja que el nostre electorat
no n’és partidari d’aquesta confrontació continua.
Quan a l’entrada de fons europeus per la COVID en Miquel detecta com problema la seva
estructura piramidal i com a avantatge que estan destinats a projectes estratègics,
sostenibles, de mobilitat ecològica, economia productiva... i açò ens dona possibilitat de
rendiment a mig termini ja que el departament de na Maite (Medi Ambient) ja fa temps que
hi treballen. Així tindríem un impuls a aquests projectes que es pot capitalitzar segons els
objectius estratègics dels nostres departaments. Properament es farà una Roda de Premsa
dels 3 consellers sobre les accions del primer any de mandat.
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Així mateix, agraeix la incorporació den Victor Ferrer i el felicita per la feina d’adaptar el
missatge de gestió a la ciutadania. També agraeix la implicació als directors insulars que son
els que aconsegueixen que els projectes es puguin complir.

7. Presentació i votació de comptes 2019.
En Josep Castells com a secretari de finances, comparteix en pantalla el quadre resum dels
comptes anuals i explica que s’ha exposat el quadre amb la particularitat del mig any com a
Coalició i mig any com a partit. S’han computat menys ingressos institucionals com a partit
per la pèrdua d’un diputat però es van retallar a temps les despeses : reducció de personal i
transferències a partits fundadors. Així i tot, es van fer aportacions a les agrupacions
d’electors locals per fer front a les despeses electorals i també es va participar en la
campanya balear de Veus Progressistes al Congrés.
Les despeses electorals també han estat superiors al previst al pressupost perquè s’hi han
inclòs les despeses de les eleccions al Senat.
Altres despeses han estat les financeres per la constitució de la pòlissa de crèdit que es va
liquidar al mes d’agost i restem a l’espera de l’abonament de la subvenció electoral de la CAIB.
Com a valoració final diu que n’està satisfet per que entre la transició de coalició a partir i les
campanyes electorals s’ha aconseguit benefici durant l’exercici.
Es passen a votació dels comptes 2019 i s’aproven per unanimitat.

8. Presentació Fòrum Menorca Futur.
N’Eduard Riudavets, secretari d’Organització, exposa que des de fa temps es vol dotar al
partit d’un espai on renovar ideològicament els fonaments fundacionals del mateix. Un espai
de caire ateneu, fòrum, fundació, associació cultural... del que s’està cercant la fórmula
jurídica més adient ja que com a Fundació s’acosta a la pràctica però duu formalitats legals
lligades més complicades. També s’ha estudiat la fórmula d’associació cultural vinculada a un
partit però per a què en qualque moment no vulgui deslligar-se’n... per poder començar el
més prest possible s’opta per una secció/comissió de Més per Menorca mentre s’estudien
altres fórmules.
Després de diversos debats s’ha decidit nomenar aquest espai Fòrum Menorca Futur.

9. Torn obert de paraula
-Helena Vilchez ens informa que properament s’enviarà un correu electrònic amb la
convocatòria d’una Jornada de Formació sobre Economia post-Covid, oberta als adherits que
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tindrà lloc a Mongofra el 19 de setembre de 9,30 a 13,30h. Comptarem amb el doctor en
economia Jaume Garau.
-En Damià Moll agraeix l’assistència als adherits i en especial a na Maite que deixa de ser
portaveu al Consell.
-Na Maite Salord agraeix les seves paraules i diu que sempre ha intentat fer la feina el millor
possible i en equip.
-N’Andreu Servera demana sobre els ponts de la carretera general i na Paquita Gomis li
explica la situació dels contractes i que es preveu l’inici d’obres abans de l’estiu 2021.
N’Helena Vilchez afegeix que estan pendents també dels tràmits de Medi Ambient i del marc
legal de la norma paisatgística per esbucar el pont de Rafal Rubí, a més del tema econòmic
que ha de passar per consell de govern.

En aquest punt i sense més intervencions en Pepe Mascaró dona per acabada l’assemblea i
s’aixeca la sessió essent les 21,27h, i de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta

El President

la secretària de la Mesa

Pepe Mascaró

Xesca Florit
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