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L’equip de 
Junts per Catalunya, 

Us desitgem 
un bon estiu i  

bona festa major! 
  

JUNTS, 
ENS EN 

SORTIREM 

JULIOL Participem al congrés de Junts, el partit del President Puigdemont 

JUNY 
Proposem resoldre els motius estructurals que causen la reducció 
de linies educatives a sant feliu 

MAIG 

Treballem en el nou pla de contingència i recuperació: construim 
junts el Sant Feliu del futur 

Introduïm mesures extraordinàries per a l’impuls del comerç local  

Votem per que l’ajuntament destini els romanents per ajudar els 
ciutadans en la crisi del covid-19 

ABRIL Controlem la gestió del govern durant la crisi sanitària 

MARÇ 

Junts felicita Josep Amat i Girbau per la seva distinció amb la creu 
de Sant Jordi 2020  

Assistim a la presentació del “debat constituent” al baix empordà 

FEBRER 
Votem a favor del nou contracte de neteja i gestió de residus per 
responsabilitat amb els projectes estratègics de ciutat 

GENER 

Votem per no pujar impostos i així poder incrementar la renda de 
les famílies 

Demanem al govern TXSF - PSC que depuri responsabilitats pels 
danys a l’espigó de Rius i Calvet 

Demanem explicacions a Esquerra pel seu incompliment en el 
suport parlamentari al president Quim Torra 
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PÀGINA 2 

L’EQUIP DE SANT FELIU PARTICIPA AL CONGRÉS TELEMÀTIC DE “JUNTS“ 
 

E l dissabte 25 de juliol, l’equip de Junts per Catalunya a Sant Feliu de Guíxols ha 
participat en l’inci del congrés de la consolidació com a partit polític del projecte 

de Junts per Catalunya. 
 
Des de les eleccions imposades el 21 de desembre de 2017 fins ara, el projecte polític 

Junts per Catalunya ha estat agregador de totes les sensibilitats polítiques que prioritzen la creació d’un 
estat propi presentant-se amb èxit a les diferents eleccions amb candidatures transversals i adaptades a 
cada moment. A Sant Feliu de Guíxols, la candidatura encapçalada per la Cristina Vicens ja va tenir en 
compte la fòrmula de Junts, incorporant a la llista noves persones de diferents ideologies que prioritzen 
l’estat propi, amb formació i experiència en cada un dels àmbits. 
 
És amb aquesta experiència dels darrers anys que ens cal concretar i organitzar formalment com a partit 
polític l’espai de Junts per Catalunya per tal de poder afrontar amb  major fortalesa l’estratègia a seguir en 
els propers anys. 
 
Continua llegint la notícia 
 
25 de juliol de 2020 
 
 
 

 
 
PROPOSEM ABORDAR ELS MOTIUS ESTRUCTURALS QUE CAUSEN LA REDUCCIÓ DE 
LINIES EDUCATIVES A SANT FELIU 

 

E n el primer ple ordinari presencial després de la pandemia del covid-19, els grups 
de govern TXSF i PSC han portat a votació la moció per a una organització 

equitativa de l’educació dels alumnes de P3 per tal de reclamar el manteniment de les 
línies dels centres educatius al departament d’educació de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
En aquest punt del ple, la portaveu de Junts per Catalunya, ha volgut manifestar el suport d’aquest grup a la 
moció presentada al tractar una problemàtica a resoldre a curt termini pel proper curs que vindrà marcat 
per les condicions del COVID-19, tot i que proposa que el consistori abordi les raons de fons que porten a 
suprimir linies educatives consecutivament un any darrera l’altre […] 
 
Continua llegint la notícia 
 
30 de juny de 2020 
 
 

 
 
NOU PLA DE CONTINGÈNCIA I RECUPERACIÓ: CONSTRUIM JUNTS EL SANT FELIU 
DEL FUTUR 

E n sessió plenària ordinària, tots els grups polítics del consistori varen portat a 
votació de forma conjunta el Pla de Contingència i Recuperació per tal de poder 

fer front a curt i mitjà termini als efectes i situacions que està causant a la ciutat la 
pandèmia pel covid-19. 
 
El treball en aquest pla, continua les primeres mesures de rescat social i que es varen 

aprovar des del primer moment en què es va conèixer l’arribada de la pandèmia a la nostra ciutat, mesures 
que es varen prendre per assegurar el funcionament dels serveis bàsics i garantir el benestar dels ciutadans 
durant el confinament. El pla acordat ampliarà aquelles primeres mesures del mes de març i destina més 
d’un milió d’euros en nova despesa sobre els pressupostos amb desenes de mesures concretes en tres 
àmbits d’actuació: les persones, les empreses i les entitats […] 
 
Continua llegint la notícia 
 
29 de maig de 2020 
 
 

 
 
JUNTS PER CATALUNYA PROPOSA MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A L’IMPULS 
DEL COMERÇ LOCAL DE SANT FELIU 
 

E l grup local de Junts per Catalunya considera que tant la indústria com el comerç 
és un agent actiu per aconseguir millorar la situació econòmica i social des de 

l’àmbit local, tot posant èmfasi en les oportunitats que Sant Feliu de Guíxols té com a 
poble, en el turisme cultural, esportiu i de lleure, la capacitat associativa i l’atractiu de 
l’entorn marítim i natural. 
 

Per això, creiem que és necessari treballar des d’ara, per tal d’ajudar també al sector empresarial de la 
ciutat a una adaptació ràpida als canvis estructurals que s’estan produint amb l’impuls de una bateria de 
mesures que Junts per Catalunya proposarà en el pla de contingència local COVID-19 […] 
 
Continua llegint la notícia 
 
01 de maig de 2020 
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PÀGINA 3 

JUNTS, SOTMET A CONTROL LA GESTIÓ DEL GOVERN DURANT LA CRISI SANITÀRIA 
 

A quest dimecres 30 d’Abril de 2020, en sessió plenària ordinària de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols, els diferents grups varen portar a votació punts 

específics per tal de poder fer front als efectes i situacions que està causant a la ciutat 
la pandèmia pel covid-19. 
 
La portaveu de Junts per Catalunya, la Cristina Vicens, va exposar la situació 

d’extrema dificultat en què es troben els empresaris a causa del llarg temps de confinament i que està 
generant situacions preocupants per a la continuació del teixit empresarial de la ciutat. En aquest sentit, la 
portaveu de Junts per Catalunya va preguntar al ple sobre la reacció que estava veient la regidoria a l’acció 
impulsada per a l’obtenció d’enquestes als empresaris. La regidora de promoció econòmica va informar 
que per part de l’ajuntament, en els darrers dies, s’està intentant contactar amb certa dificultat amb tots els 
empresaris, sense més referència ni opinió sobre si aquesta mesura tindrà èxit o aportarà alguna millora a 

la situació actual dels empresaris.  
 
Continua llegint la notícia 
 
01 de maig de 2020 
 
 

 
JUNTS PER CATALUNYA VOL QUE L’AJUNTAMENT DESTINI ELS ROMANENTS PER 
AJUDAR ELS CIUTADANS EN LA CRISI DEL COVID-19 
 

L es normes de rigor pressupostari de les administracions públiques que 
obliguen els ajuntaments i diputacions a tenir superàvit, aprovades el 2012 

durant els pitjors moments de l’última crisi financera, s’han convertit ara en una 
cotilla ja que les mateixes normes impedeixen gastar aquests diners estalviats. 
 
És per aquest motiu que des de l’ajuntament s’ha d’intentar refer els 

pressupostos i per tal de tirar endavant els plans de xoc a marxes forçades per atendre les demandes 
sorgides pels efectes de la crisi sanitària i de forma unànime s’ha aprovat la moció per tal de poder 
mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions per tal de donar resposta a les situacions 
provocades per la crisi sanitària 
 
Continua llegint la notícia 
 
01 de maig de 2020 

 
 

 

 
L’EQUIP DE JUNTS PER CATALUNYA FELICITA JOSEP AMAT I GIRBAU PER LA SEVA 
DISTINCIÓ AMB LA CREU DE SANT JORDI 2020  
 

E l Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Consellera de Cultura, 
ha aprovat concedir la Creu de Sant Jordi al guixolenc Josep Amat i Girbau com 

a personalitat “per la solidesa de la seva recerca en els àmbits del tractament digital 
del senyal i de la visió per ordinador aplicats a la robòtica mèdica i quirúrgica. La 
seva tasca ha estat duta a terme amb un gran compromís ètic”. 
 
Josep Amat i Girbau, fill del pintor Josep Amat i Pagès, és doctor en enginyeria 

industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, on és catedràtic d’Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors des del 1983. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1990 i de la Reial Acadèmia 
de Ciències i Arts de Barcelona des de 2000. Des de 1991 al 2006 va ser Invited Professor al MIT (EUA) i 
des del 2010 és professor Emèrit de la UPC. 
 
Continua llegint la notícia 
 
11 de març de 2020 
 

 

 
JUNTS ASSISTEIX A LA PRESENTACIÓ DEL “DEBAT CONSTITUENT” AL BAIX 
EMPORDÀ 
 

E l divendres 6 de març, gran part de l’equip i dels regidors de Junts per 
Catalunya a Sant Feliu de Guíxols vàrem assistir a la presentació del Debat 

Constituent al Baix Empordà que va tenir lloc al Casino Guixolenc de la nostra 
ciutat. 
 
El debat constituent és una iniciativa, independent als partits, impulsada pel MH 
President Torra i liderada per Lluis Llach amb l’objectiu de pensar, debatre i 

escriure les bases socials i polítiques del nou estat català d’acord amb l’ampli consens existent en la 
societat catalana per tal de superar el marc autonòmic actual. 
 
En resposta a aquesta necessitat,  Debat Constituent proposa desenvolupar un procés participatiu 
transversal, inclusiu i plural perquè el conjunt de la societat civil debati sobre tots els àmbits constituents 
per establir les bases constitucionals per al futur polític de Catalunya. 
 
Continua llegint la notícia 
 
6 de març de 2020 
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VOTEM A FAVOR DEL NOU CONTRACTE DE NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS PER 
RESPONSABILITAT AMB ELS PROJECTES ESTRATÈGICS DE CIUTAT 
 

I ntervenció de Cristina Vicens al ple sobre el contracte de neteja i residus: “creiem 
que aquest és un dels projectes de ciutat més importants, no obstant interpel·lem 

directament al govern en relació a la voluntat política de fomentar qüestions com 
la rendició de comptes, la pedagogia i la comunicació. Valorem positivament la 
implementació de les 5 fraccions a totes les zones.  
 
Voldríem saber si el govern té la intenció d’escoltar el veïnat abans de decidir les 

ubicacions dels contenidors, sinó fos així, proposaríem que és fes. Considerem una oportunitat la 
implementació d’un bon pla de recursos humans. És una dada objectiva que la motivació va relacionada 
directament amb la productivitat, per tant confiem en poder observar bons resultats a mig termini […] “ 
 
Continua llegint la notícia 
 
18 de febrer de 2020 
 
 

 
JUNTS PER CATALUNYA VOTA PER NO PUJAR IMPOSTOS I INCREMENTAR LA 
RENDA DE LES FAMÍLIES 
 

E n la mateixa línia que durant el ple de les ordenances fiscal del 30 d’octubre de 
2019, en aquest passat ple de 30 de gener de 2020, Junts per Catalunya va 

insistir en la necessitat de no incrementar el rebut dels impostos dels ciutadans de 
Sant Feliu de Guíxols. La qüestió de l’ordenança reguladora de l’IBI va tornar a ser 
tema de debat. 
 
La portaveu del grup municipal, la Cristina Vicens, va manifestar que “per 

coherència amb el nostre posicionament en el Ple de les ordenances fiscals, el nostre grup municipal va 
votar  en contra de la pujada d’impostos perquè era una afectació directa al poder adquisitiu de la classe 
mitjana de la nostra ciutat. Recordem que la renda mitjana per càpita és molt baixa i per això creiem que cal 
treballar per aconseguir noves oportunitats laborals i millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans.  
 
Continua llegint la notícia 
 
31 de gener de 2020 
 
 

 
JUNTS PER CATALUNYA DEMANA AL GOVERN QUE DEPURI RESPONSABILITATS 
PELS DANYS A L’ESPIGÓ DE RIUS I CALVET 
 

E n sessió plenària, Junts va traslladar una pregunta que molts ciutadans es fan 
arrel dels efectes del pas de la borrasca “Glòria”, ben evidents a la costa de 

Sant Feliu de Guíxols i concretament pel trencament de part de l’obra icònica que 
va projectar al racó de Garbí l’anterior tripartit TXSF+PSC+ERC. 
 
Segons la portaveu del grup municipal, la Cristina Vicens, “arrel de les destrosses 
de la borrasca Glòria que van afectar al mirador de l’espigó de Rius i Calvet li voldria 

preguntar si el govern demanarà un informe a la mateixa per poder justificar els motius pels quals ha pogut 
succeir aquesta afectació en una obra tant recent; així com demanar responsabilitats a la mateixa per tal 
que assumeixi el cost de les accions que s’hagin de dur a terme ara”.  
 
Continua llegint la notícia 
 
31 de gener de 2020 
 
 

 

JUNTS PER CATALUNYA DEMANA EXPLICACIONS A ESQUERRA PEL SEU 
INCOMPLIMENT EN EL SUPORT AL PRESIDENT QUIM TORRA 
 

E n la seva intervenció, la portaveu de Junts per Catalunya a Sant Feliu de Guíxols, 
Cristina Vicens, ha compartit la majoria dels punts amb la resta de grups 

promotors de la moció “Una moció que pren uns acords on queda explícitament clar 
el rebuig a la resolució de la JEC en relació a la retirada de la credencial de diputat 
del President Torra, i on també especifica defensar els drets del President, i a posar 
fi a la judicialització i persecució d’electes”. 
 

Tot i que la votació va ser favorable a la moció, Vicens, va voler posar de manifest que “En el dia d’avui, el 
nostre grup municipal no se sent gens còmode presentant aquesta moció conjuntament amb el grup 
municipal d’ERC. Aquests acords eren compartits fins fa ben poc amb ells però sembla que eren paraules, 
no conviccions fermes, ja que el President del Parlament no va complir-los i, el que és més greu, el van 
seguir els consellers d’ERC del govern i la majoria dels diputats del seu grup parlamentari”. 
 
Continua llegint la notícia 
 
31 de gener de 2020 
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