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DESEMBRE 
Els pressupostos per 2020 són poc ambiciosos per al 
desenvolupament econòmic de Sant Feliu de Guíxols 

NOVEMBRE  

L’independentisme millora resultats a les eleccions 
espanyoles del 10N a Sant Feliu de Guíxols 

Junts, els únics regidors ganxons a l’assemblea d’electes del 
consell per la república 

OCTUBRE  

Votem en contra de la pujada d’impostos que impulsa el govern 
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Rebutgem la sentència i oferim unitat política per avançar 

SETEMBRE 
Demanem al govern un pla d’aparcaments global que resolgui el 
dèficit creixent de places a la ciutat 
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Proposem l’actualització de les màquines expenedores de la zona 
blava 
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Ple del cartipàs. Junts s’absté per la desproporció en les 
retribucions del govern 
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Prometem lleialtat als ciutadans i fidelitat als valors de la república 
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PÀGINA 2 

CRISTINA VICENS: “ELS PRESSUPOSTOS 2020 SÓN POC AMBICIOSOS PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA CIUTAT”  
 

E l nostre grup municipal entén el pressupost com l’eina mitjançant la qual poder 
executar aquelles propostes que s’exposen en un programa electoral, però a la 

vegada, no es pot obviar que hi ha certes obligacions dins el funcionament diari de 
l’administració que també cal contemplar. 
 
Tal i com vaig exposar a la meva primera intervenció com a portaveu, el nostre 

compromís és treballar per construir junts el Sant Feliu del futur, i això és el que els meus companys i jo 
hem fet durant aquests primers mesos de mandat. Hem fiscalitzat al govern en relació a problemàtiques del 
dia a dia dels nostres conciutadans com són la situació actual de la neteja o la inseguretat ciutadana, i hem 
votat en contra de mesures com les noves ordenances fiscals perquè perjudiquen la renda de les famílies. 

 
Continua llegint la notícia 
 
05 de desembre de 2019 
 
 

 
 
L’INDEPENDENTISME MILLORA RESULTATS A LES ELECCIONS ESPANYOLES DEL 10-
N A SANT FELIU DE GUÍXOLS  
 

L ’equip de Junts per Catalunya de Sant Feliu de Guíxols valorem com a positius els 
resultats obtinguts per les forces independentistes a la ciutat on creixem un 5% i 

volem agrair especialment als votants que ens heu fet confiança i que heu contribuït a 
fer el nostre resultat a les comarques Gironines per mantenir els dos diputats al 
Congrés. 
 

Junts per Catalunya encapçalat per la Laura Borràs, defensa amb convicció l’esperit de l’1 d’octubre i 
assumeix el compromís de ser la nostra veu a Madrid per reclamar la fi de la repressió, la llibertat, el dret a 
l’autodeterminació, així com posar de manifest els motius pels quals ens cal construir una República 
Catalana pròpia del segle XXI, on tots els ciutadans de Catalunya podran viure millor.. 
 
Continua llegint la notícia 
 
11 de novembre de 2019 
 
 

 
 
JUNTS PER CATALUNYA ÚNICS GANXONS A L’ASSEMBLEA D’ELECTES DEL CONSELL 
PER LA REPÚBLICA  
 

E l passat 23 d’octubre, el president del Consell per la República Catalana, el MHP 
Carles Puigdemont, va fer arribar la proposta de convocatòria a través d’una 

carta, on va instar a les organitzacions que tenen electes en les diferents institucions 
a participar activament a l’Assemblea de Càrrecs Electes, que es va celebrar el 
dimecres 30 d’octubre. 
 

Al mateix moment de rebre la convocatòria, els 3 regidors del grup municipal varen confirmar-hi 
l’assistència tot i que, degut a l’avançament del dia del ple municipal, el grup va repartir-se per atendre al 
mateix temps les responsabilitats de ciutat i poder explicar al ple municipal, entre altres, les raons per votar 
en contra de la pujada d’impostos i taxes a les famílies ganxones 
 
Continua llegint la notícia 
 
01 de noviembre de 2019 
 

 

 
JUNTS PER CATALUNYA VOTA EN CONTRA DE LA PUJADA D’IMPOSTOS QUE 
IMPULSA EL GOVERN MUNICIPAL  
 

A quest passat dimecres 30 d’octubre de 2019, en sessió plenària de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols, el govern municipal de TXSF-PSC va sotmetre a 

votació diferents punts per a la modificació de les ordenances reguladores dels 
impostos com l’IBI (impost de béns immobles), de les taxes d’escombraries i altres 
taxes per a la utilització privativa del domini públic i a la realització d’activitats 
municipals. 

 
Els regidors de Junts per Catalunya varen votar en contra de l’increment del 3,9% de l’IBI proposat pel 
govern ja que aquest grup considera que no es donen les circumstàncies a la tresoreria de l’ajuntament que 
hi obliguin (hi ha romanent de tresoreria) i sobretot perquè la renda mitjana a Sant Feliu no arriba als 15.000 
euros, es veu una desacceleració en l’economia i un increment d’impostos acabaria suposant de forma 
directa o indirecta un reducció de la renda disponible a les famílies. 
 
Continua llegint la notícia 
 
30 d’octubre de 2019 
 
 

Resum d’accions del grup municipal de Junts per Catalunya a Sant Feliu de Guíxols 

 Segon SEMESTRE de 2019 www.juntsxcatguixols.cat 

NOTÍCIES 

BUTLLETÍ 
D’ACCIÓ POLÍTICA 

https://www.juntsxcatguixols.cat/intervencio-de-la-portaveu-de-junts-per-catalunya-cristina-vicens-al-ple-de-pressupostos-2020/
https://www.juntsxcatguixols.cat/lindependentisme-millora-resultats-a-les-eleccions-espanyoles-del-10-n-a-sant-feliu-de-guixols/
https://www.juntsxcatguixols.cat/junts-per-catalunya-unics-ganxons-a-lassemblea-delectes-del-consell-per-la-republica/
https://www.juntsxcatguixols.cat/junts-per-catalunya-vota-en-contra-de-la-pujada-dimpostos-que-impulsa-el-govern-municipal/


 

PÀGINA 3 

 
MOSTREM EL NOSTRE REBUIG A UNA SENTÈNCIA QUÈ VOL SER UN CÀSTIG I 
OFERIM UNITAT POLÍTICA PER AVANÇAR  
 

E n sessió plenaria extraordinària, la portaveu de Junts per catalunya a Sant Feliu de 
Guíxols, Cristina Vicens, s’ha referit a la sentència com a un “càstig que no farà 

disminuir l’anhel de llibertat del poble de Catalunya, ni la defensa del dret 
d’autodeterminació. Volem mostrar en aquests moments difícils, la nostra 
plena solidaritat amb les famílies dels presos polítics.” 
 

Junts per Catalunya des de la indignació però amb la serenor necessària d’una hora greu, manifesta el seu 
rebuig frontal a un judici que ha estat una farsa, a una condemna injusta per un delicte, el de sedició, que 
no és real. Creiem, com crèiem llavors, que l’1 d’octubre va ser l’exercici autèntic més gran de democràcia 
que ha vist Europa en les darreres dècades. Sempre defensarem el dret dels catalans a decidir què volen 
ser, a pensar com vulguin i a manifestar les seves idees en pau i llibertat. 
 
Continua llegint la notícia 
 
16 d’octubre de 2019 
 
 

 
 
JUNTS URGEIX AL GOVERN UN PLA D’APARCAMENTS GLOBAL QUE RESOLGUI EL 
DÈFICIT CREIXENT DE PLACES A LA CIUTAT  
 

E n sessió plenària, el passat dijous 26 de setembre de 2019, el govern va 
sotmetre a votació entre altres punts la “Suspensió de llicències per a l’ús 

d’aparcament al centre històric i antic de la ciutat i carrers adjacents”. 
 
La portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Cristina Vicens, tot i que es 
va mostrar a favor de reduir la presència de vehicles en les zones més cèntriques 
de la ciutat, va subratllar la importància de tenir en compte que aquest tipus 

d’actuacions agreujaran la manca de places d’aparcament a la ciutat i cal disposar al mateix temps d’un pla 
global d’aparcaments per planificar i resoldre el dèficit de places. 
 
Continua llegint la notícia 
 
27 de setembre de 2019 
 

 

 
EXIGIM AL GOVERN L’ACTUALITZACIÓ DE LES MÀQUINES EXPENEDORES DE LA 
ZONA BLAVA  
 

E s va interpel.lar el govern per tal que resolgui amb urgència les principals 
inquietuds que en les darreres setmanes ha detectat en la ciutadania: 

l’increment en la sensació d’inseguretat, la creixent brutícia i deixalles en molts 
contenidors i carrers de Sant Feliu i un servei deficient en la gestió de l’aparcament 
a la ciutat. 
 
Pel que fa a la gestió de l’aparcament, Junts per Catalunya ha traslladat al govern la 

següent qüestió: “Fa mesos que la zona blava només accepta pagament en monedes causant perjudici als 
usuaris que vulguin pagar per altres formes i no disposin d’efectiu en monedes. Es sol.licita al govern que 
informi de quan s’actualitzaran tecnològicament les màquines expenedores de tiquets de la zona blava per 
tal que permetin altres modes de pagament com el bancari per targeta i/o telemàtic”. El regidor Saballs, per 
part del govern va contestar que en poc temps hi haurien màquines noves 
 
Continua llegint la notícia 
 
30 d’agost de 2019 
 

 

 
CAL UN PLA DE XOC PER A EVITAR MÉS ROBATORIS I MILLORAR EL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA I ESCOMBRARIES  
 

E l dijous 29 d’agost de 2019, en sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, vàrem interpel.lar el govern per tal que resolgui amb urgència les 

principals inquietuds que en les darreres setmanes hem detectat en la ciutadania: 
l’increment en la sensació d’inseguretat, la creixent brutícia i deixalles en molts 
contenidors i carrers de Sant Feliu i un servei deficient en la gestió de l’aparcament 
a la ciutat. 
 

En matèria de seguretat, Junts per Catalunya ha demanat al ple que el regidor Ernest Asurmendi doni 
explicacions de l’increment de la sensació d’inseguretat que molts veïns viuen últimament: “Arrel dels últims 
casos coneguts de desperfectes i robatoris en domicilis, locals i vehicles, sol.licitem al govern  que expliqui 
quin és el pla de xoc urgent així com d’un nou model estratègic de cos policial que ha d’incrementar la 
protecció de la ciudadania i la sensació de seguretat a la ciutat”. La resposta del regidor va ser ” per tractar 
temes de seguretat els hi explicaré en privat, no en en el ple municipal”.. 
 
Continua llegint la notícia 
 
30 d’agost de 2019 
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PÀGINA 4 

PRESENTEM MILLORES A LA NOVA ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS  
 

U na ordenança d’aquestes característiques és necessària per tal de delimitar els 
drets i deures dels ciutadans que tenen animals sota la seva responsabilitat, tot i 

que, després d’analitzar l’esborrany inicial de la nova ordenança, veiem que 
presenta mancances importants a l’hora de definir i incentivar la convivència i el 
benestar animal. 
 
Les esmenes realitzades per l’equip de Junts per Catalunya proposen, entre altres: 

la creació d’una taula de seguiment de convivència i benestar animal, incentius per tal de millorar el cens 
dels animals, una millor definició del tracte que l’ajuntament dóna als animals perduts i la correcció 
d’algunes referències normatives. 
 
Continua llegint la notícia 
 
29 de juliol de 2019 
 
 

 
PREGUNTA AL GOVERN PEL CARNAVAL A LA FRESCA I SOBRE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA DE PLATGES  
 

El passat dia 25 de juliol es va celebrar el primer ple ordinari de la legislatura. El 
nostre grup municipal va votar a favor dels punts que havíem pogut tractar en les 
comissions informatives prèvies on vàrem poder preguntar al govern abans de 
decidir el nostre sentit del vot. Alguns exemples són els punts relacionats amb 
l’aprovació dels suplements de crèdit per diferents accions, necessaris perquè 
l’ajuntament opera amb el pressupost prorrogat del 2018. 
 

D’altra banda, ens vam abstenir en un punt que el govern ens va fer arribar per urgència en menys de 24h, 
relacionat amb una transferència de crèdit. Malgrat l’oposició pot demanar explicacions al govern al mateix 
ple, la nostra feina és poder contrastar i debatre els punts abans de prendre decisions. Per aquest motiu 
pensem que seria poc responsable, com a càrrecs electes que tenim el deure de fiscalitzar l’acció de 
govern, votar sobre un punt del que no en tenim suficient informació. 
 
Continua llegint la notícia 
 
26 de juliol de 2019 
 
 

 
PLE DE CARTIPÀS, JUNTS S’ABSTÉ PER LA DESPROPORCIÓ EN LES RETRIBUCIONS 
DEL GOVERN  
 

C ristina Vicens, va intervenir al ple del cartipàs per a fer èmfasi en la importància 
de la participació política de la oposició en la presa de decisions de la institució 

a més de la rellevància que pugui tenir l’increment de les retribucions del govern. 
 
El nostre grup va fer abstenció a la proposta de retribucions, fonamentat a nivell 
global en què el govern representa el 90% de la despesa del pressupost total, en 
canvi, l’oposició representa el 10%. Malgrat fem un vot de confiança al govern 

perquè ens demostrin que l’increment de quanties en les  dedicacions dels regidors es reflectirà en el 
treball i resultats per la millora de la ciutat, no podem obviar que l’oposició té el deure de treballar per 
fiscalitzar la gestió de govern, per tant, s’hauria de posar en valor també aquesta feina de control de la 
gestió de les funcions de cada regidoria ampliant els espais de participació de l’oposició i les retribucions a 
percebre.  
 
Continua llegint la notícia 
 
13 de juliol de 2019 
 
 

 

ELS NOUS REGIDORS DE JUNTS PER CATALUNYA PROMETEN LLEIALTAT ALS 
CIUTADANS I FIDELITAT ALS VALORS DE LA REPÚBLICA CATALANA  
 

E n la seva intervenció, la portaveu del grup municipal, Cristina Vicens, va felicitar 
l’alcalde Carles Motas i va agraïr el suport de l’equip de candidatura així com els 

ciutadans que han fet confiança a Junts per Catalunya en aquestes eleccions 
reafirmant-se en que “el compromís és construir JUNTS el Sant Feliu del futur per 
tal que acabi formant part d’un país a l’alçada de les societats europees més 
avançades” 
 

Junts per Catalunya promourà durant tota la legislatura, mitjançant propostes als plens, totes les accions de 
millora previstes en el programa electoral i que són resultants del treball realitzat de forma continuada amb 
les entitats i veïns de Sant Feliu.  
 
Continua llegint la notícia 
 
17 de juny de 2019 
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