Ordre del dia de la reunió de Junta de l’Associació de Comerç i Turisme de Begur

A les 12:00h hores del divendres 25 de Gener de 2019, al Hotel Restaurant Es Castell-Clàssic, es
realitza reunió de la Junta de l’Associació de Comerç i Turisme de Begur, amb el següent ordre
del dia:
1. Anàlisis i resultat de l’Assemblea Extraordinària celebrada el 18 de gener de 2019.
Es fa un anàlisis dels errors que es van produir durant l’Assemblea i es decideix per unanimitat
dels membres de la Junta, fer constar en aquest acta els errors en el recompte de vots, i que
quedi constància en aquest acta, i no en l’Acta de l’Assemblea Extraordinària del dia 18 de
gener de 2019.
2. Pressupost 2019
Es revisen per un costat els imports previstos pels esdeveniments de l’exercici 2019, sense
que sigui definitiu, perquè estem pendents de determinar algunes partides d’ingressos, i estem
pendents de lligar el pressupost del Festival Internacional de Cinema amb l’ajuda de la Clara i
que ens indiqui quin es el pressupost i quina serà l’aportació addicional de l’Ajuntament.
Pendent tancar dossiers de patrocini per poder acabar de tancar alguna col·laboració per
empreses interessades.
Sopar de Comerç – 5.000€
Begur en Flor – 9.000€
Sotaigua – 8.000€
Sant Pere Safata – 500€
Festival Carmen Amaya – 21.000€
Festival Internacional de Cinema – 30.000€
Fira de Nadal – 5.000€
3. Tècnics 2019
S’explica que el departament de Comunicació en l’empresa de Volcano Grup ha incorporat a
Rosa de Benito com a executiva i que portarà la nostre compte ACIT, serà l’enllaç amb Sandra
Bisbe.
S’explica que el dia 24 de gener de 2019 es va realitzar una reunió de tècnics i s’adjunta acta
de la reunió.
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4. Assemblea General Ordinària ACIT 2019
S’aprova per unanimitat supeditat a que hi hagi disponibilitat de la Sala del Casino, Dilluns
4/03/2019, i sinó fos possible l’alternativa seria el dijous 7/03/2019.
L’horari previst serà: primera convocatòria - 15:00h i segona convocatòria – 15:30h
S’acorda servi pastes i cafè que seran encarregades a Pastisseria Bombó i Fleca La Palma, i
el cafè s’encarrega en Maurici Abad.
5. Quotes 120/365
S’aprova per unanimitat continuar amb les mateixes quotes, amb el compromís per part de
Comunicació de presentar un dossier definitiu on es defineixen les característiques d’una i
altre tipus de quota d’associat.
6. II Sopar Nit del Comerç
S’adjunta informe de Sandra Bisbe.
S’aprova per unanimitat realitzar un altre reunió amb l’Hotel Sa Punta, per sol·licitar una
baixada del pressupost inicial, situat 75-80€
S’aprova que Maurici Abad es fa responsable de trobar un patrocinador que aporti el vi del
sopar.
S’aprova per unanimitat que Carlos Arnau farà alguna aportació de peix pel sopar per ajudar a
rebaixar el preu.
S’aprova per unanimitat que Andreu Peñalver tanca amb La Brava, que es faci càrrec de la
Cervesa de benvinguda.
Marc Payra de Volcano Grup s’encarrega de fer una relació de coses i espais del sopar per
patrocinar i import.
S’aprova per unanimitat els següents preus del sopar:
- Preu No Associats– 60€
- Preu Associats – 50€ ( cada associat tindrà dret a 2 tiquets a aquest preu, la resta a 60€)
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7. Cursos de formació per als associats, oferiment d’un associat (Bacanar-Joan Gual) de
pagar les classes d’anglès si es fan amb en Nigel (acadèmia de Begur).
S’aprova per unanimitat no acceptar la proposta de Joan Gual, la Junta no entén l’objecte
d’aquesta proposta, i donat que en Nigel no es associat i no s’acaba d’entendre aquesta
voluntat del Sr. Gual.
8. Resultat reunió del dia 23.01.2019 amb Promoció Econòmica
S’adjunta informe de Sandra Bisbe.
9. Posicionament de l’ACIT en urbanisme de Begur
S’aprova per majoria que l’ACIT no vol entrar a opinar sobre aquest tema, entén la Junta que
no forma part del seu objecte i interès com a Associació, tothom esta d’acord en que les
institucions publiques han de vetllar per un turisme de qualitat i una construcció sostenible.

Assistents: Marc Carreras (President), Maurici Abad (Vicepresident), Luc (Vocal), Jaume Congost
(Vocal), Carles Arnau (Tresorer), Xavier Jardí (Vocal).
Tècnics: Sandra Bisbe, Paqui Martinez, Marc Payra i Andreu Peñalver.
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