ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 26/02/2021
Aquesta és l'Acta de l'assemblea ordinària de l'Associació de Comerç i Turisme celebrada
de forma telemàtica a través de Google Meet el dia 26 de febrer de 2021 a les 15:00h amb
l'assistència dels tècnics de l’Associació; Andreu Peñalver i Alba Romero, els associats i
associades;
Aitor Sumoy, Luc Biju-Duval,
Maurici Abad,
Esther
Garcia,
Marc Carreras, Lucas Morató,
Rosa
Gironès,
Ferran
Castells,
Marina
Serrano, Òscar Gorriz, Rosa Tarrés, Roser Pijoan, Sandra Bisbe, Sonia Torres, Anna
Ferret, Carlos Arnau, Eugeni Pibernat, Rosa Deulofeu, Irina M, Jaume Congost, Clara
Dato, Mireia Rossell, Josep Maria Esteban, Alejandro Pascual i Robert Finnis, i la
senyora alcaldessa de Begur Maite Selva.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’exercici de comptes i el pressupost 2020
2. Presentació i aprovació del Pressupost 2021
3. Informe de l’àrea tècnica de Comunicació i Dinamització
-Repàs esdeveniments i accions 2020
-Previsió de l’any, accions i esdeveniments 2021 i presentació nou esdeveniment:
Begur Degustació
4. Presentació i aprovació Junta Directiva i nou organigrama
5. Informe de la Comissió Futur Begur
6. Aportacions i propostes dels socis per fer a l’Ajuntament
7. Precs i preguntes
Comença l’Assemblea a les 15:20h amb l’Alba Romero donant la benvinguda a tothom i
agraint l’assistència dels associats i associades i de la senyora alcaldessa Maite Selva.
Comença compartint la seva pantalla i mostrant una presentació que guiarà tota
l’Assemblea. Seguidament li dóna el torn de paraula a en Marc Carreras, que també dóna
la benvinguda a tothom i presenta l’ordre del dia.
L’Andreu Peñalver exposa el primer punt de l’ordre del dia, on fa la presentació de
l'exercici de comptes i el pressupost de 2020. Fa un desglossament detallat del pressupost
i compara les despeses que es tenien planificades per l’any 2020 amb les que finalment
van tenir lloc, que van ser molt més reduïdes pel fet que no va haver esdeveniments per
culpa de la covid-19.

Es procedeix a la primera votació per part dels associats, referent a l’aprovació de
l’exercici de comptes i el pressupost de 2020. Es fa mitjançant un enllaç que va directe a
la votació a través del programa Mentimeter.
La votació surt aprovada, amb 20 vots a favor i 1 abstenció.

*Votacions realitzades amb l'aplicació Mentimeter a través dels telèfons mòbils dels associats mitjançant un enllaç directe enviat pel
grup de WhatsApp.
*A la imatge es veuen 19 vots a favor, però van ser 20 positius, ja que un dels votants va tenir un fallo tècnic per votar amb el mòbil
i va votar a paraula per la videoconferència amb “si”.

L’Andreu seguidament explica que la situació actual de la covid-19 és molt incerta i de
moment, la nova junta no pot presentar el Pressupost per aquest 2021. Se seguirà
treballant i observant com avança la pandèmia de la covid-19, i si escau, se celebrarà una
assemblea extraordinària a mitjans d’any per exposar el pressupost de l’any en curs.
A continuació, es passa el torn de paraula a l’Alba Romero, que comença presentant el
punt tres de l’ordre del dia, i fa un resum dels esdeveniments i accions realitzades durant
l’any 2020. Explica resumidament que es van programar vuit esdeveniments que no es
van poder executar tal com s’havien planificat: Setmana del Comerç, Begur en Flor, Sant
Pere Safata, Begur Sotaigua, Festival Carmen Amaya, Begú Degustació, Fira Playmòbil.
Els tres esdeveniments que si es van poder executar en format virtual, els exposa més
detalladament. Aquests van ser: les tres formacions de la Setmana del Comerç al mes de
març. Totes les fotografies, poemes i peces musicals de Begur en Flor i l’homenatge a
Marçal Cervera al mes d’abril. Els vídeos dels comerços associats dels Tastets de Begur
durant el mes d’abril, maig i juny. La col·laboració amb l’Ajuntament de Begur al Caga
Tió de Nadal i les Cartes als reis pels alumnes de l’escola d’Esclanyà i Begur i la llar
d’infants de Begur durant el mes de desembre.

A més, explica que des de l’associació es va lluitar per ajudar als comerços a fer front a
la pandèmia de la covid-19 en ple confinament durant el mes de març, de manera que es
van proposar una línia d’ajuts directes pels comerços de Begur a l’Ajuntament.
També es va seguir treballant pels avantatges objectius de l’associació.
Seguidament, presenta l’objectiu de l’ACiT per l’any 2021:
“Centrar-se al màxim en l’associat i seguir treballant per aconseguir ajuts, reduir les
despeses del negoci i beneficiar-lo”.
Explica, que durant l’any 2021 la situació serà molt incerta i ningú sap del cert si es
podran executar esdeveniment. Per aquest motiu, des de l’ACiT es lluitarà per beneficiar
al màxim a l’associat i que formar part de l’associació tingui una sèrie d’avantatges que
el beneficiïn.
L’Alba finalitza el punt número tres de l’ordre del dia, exposant el calendari provisional
dels esdeveniments plantejats per aquest 2021, tot i que tenint en compte la incerta
situació provocada per la pandèmia de la covid-19, no es un calendari 100% segur
d’execució.
La idea és mantenir, si la situació ho permet, els mateixos esdeveniments programats
l’any 2020 amb la incorporació de dos nous esdeveniments; el Shopping Night de Begur,
a executar la setmana posterior a la Fira del Indians. I Begú Degustació, un esdeveniment
ja proposat per l’any 2020 però que no es va poder dur a terme.
A continuació, es passa al punt número quatre de l’ordre del dia, on l'Alba Romero fa la
presentació de la nova Junta Directiva i el nou organigrama de l'associació. Aquest està
format per la nova Junta Directiva, la Comissió Tècnica, la Comissió Sectorial, la
Comissió d’esdeveniments i la Comissió Futur Begur.
La Nova Junta Directiva està formada per:
-President - Luc Biju-Duval
-Vicepresident - Aitor Sumoy
-Tresorer- Ferran Castells
-Secretaria - Mireia Rossell
-Vocals - Anna Ferret, Lucas Morató i Esther García
La Comissió Tècnica:
-Comunicació i dinamització - Alba Romero
-Assessoria econòmica i jurídica – Andreu Peñalver d’Expertia Grup
-Web i disseny - A concretar per la Nova Junta (antigament hi havia Volcano)

Es procedeix a la segona i última votació per part dels associats, referent a l’aprovació de
la nova Junta Directiva i el nou organigrama. Es fa mitjançant un enllaç que va directe a
la votació a través del programa Mentimeter.
La Nova Junta s'aprova amb 18 vots a favor i 1 abstenció.

*Votacions realitzades amb l'aplicació Mentimeter a través dels telèfons mòbils dels associats mitjançant un enllaç directe enviat pel
grup de WhatsApp.

Seguidament es passa el torn de paraula a en Marc Carreras per presentar el cinquè punt
de l’ordre del dia, la comissió Begur Futur. Explica la gran feina feta en aquesta comissió
durant l’any 2020 i remarca la importància de l'informe elaborat per la comissió, que va

ser publicat i enviat a l'Ajuntament de Begur l'abril del 2020 i que encara no hi ha hagut
confirmació de rebuda per part de l'Ajuntament.
L'Andreu Peñalver fa un incís per recordar els responsables de la comissió Futur Begur:
la Sandra Bisbe i en Nacho Rovira i agraeix el seu esforç. Comenta que l'informe s'ha
d'actualitzar, ja que el considera obsolet i apunta a la necessitat de treballar junt amb
l'Ajuntament.
A continuació, es passa a fer aportacions i propostes dels socis, precs i preguntes:
-La Rosa Tarrès, de la botiga El Taller pregunta:
"De quina manera es planteja enfocar l'associació sense esdeveniments?"
Luc respon que s'intentarà escoltar més a l'associat, que cada gremi pugui, a través de les
comissions, plantejar problemes. S'intentarà buscar avantatges i disminuir costos. També
hi ha la intenció de continuar fent esdeveniments si la pandèmia ho permet.
L'Aitor fa un incís, i explica que hi ha l'objectiu de crear més proximitat amb l'associat.
Treballar amb comissions dels diferents sectors on hi haurà un responsable de cada
comissió que tindrà una comunicació directa amb la Junta. Comenta que s'està treballant
en nous beneficis i avantatges objectives, com descomptes amb el Jodofi, nous pactes
amb bancs així com empreses de neteja, empremtes, etc., per a beneficiar als associats.
També comenta que es vol millorar la relació amb l'ajuntament per intentar treballar
conjuntament. Remarca, però que és una associació privada i que l'interès de l'associació
és que el poble tingui vida.
-La Clara Dato de l’hotel Aiguaclara pregunta:
"S'enviarà el dossier d’accions de 2020 igual que s’havia fet altres anys?"
L’Andreu li contesta que si. La memòria 2020 ja està feta, només falta afegir el pressupost
de 2020 aprovat i tota la informació es publicarà i s’enviarà per correu electrònic.
No hi ha més aportacions, preguntes, precs ni preguntes.
L’Alba fa un agraïment a tots els associats i associades per l’atenció i l’assistència i també
agraeix a la senyora alcaldessa Maite Selva per assistir com a convidada a l’assemblea.
Seguidament, en Marc Carreras fa un agraïment extensiu a l'antiga junta, a tots els tècnics,
associats i a l'ajuntament. Dóna la benvinguda a la nova Junta i s’acomiada de
l’associació.
L’Andreu demana unes paraules de l'alcaldessa Maite Selva.
La Maite Selva comença un petit discurs felicitant i donant les gràcies a l'antiga Junta i
dóna la benvinguda a la nova Junta. Explica la dificultat dels temps actuals, i comenta

que com Ajuntament segueixen la normativa en cada àrea. Intenten ajudar per informar i
per crear un sentiment d'acompanyament. Malauradament no se sap que passarà ni les
mesures que vindran. Comenta que pel pressupost del 2021 s'ha aprovat la subvenció
de 20.000€ i que aposten per l’ACiT i la seva feina. També explica que li sap greu no
haver pogut treballar gaire amb l'associació durant l’any 2020, ja que al cap de 6 mesos de
ser alcaldessa va entrar la pandèmia de la covid-19. Comenta que, la pandèmia ha fet mal
a la comunicació i s'han creat mal entesos, però la seva intenció és resoldre’ls i establir
un clima de confiança, proximitat i benestar amb l’associació.
Finalitza dient que s'intentarà lluitar perquè tot funcioni, treballar junts i que fer-ho el
millor possible. Aposta per l'associació de comerç i turisme de Begur per sumar esforços,
anar tots a una i treballar plegats pel municipi.
L'Andreu Peñalver agraeix a l'antiga Junta per tot l'esforç i per tota la feina feta. També
fa un especial agraïment a les antigues tècniques: l’ Irina i la Sandra, i a
en Nacho. Demana a l'alcaldessa tenir en compte tota la feina realitzada i que doni un
cop de mà i empenta a l'associació valorant tot el que s'ha fet.
Per finalitzar, en Luc dóna les gràcies a tothom i conclou l’Assemblea com finalitzada.
L'assemblea finalitza a les 16.25h.

