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Us desitgem
unes bones festes en
família i un 2021 amb
molta salut i feina

JUNTS,
MÉS
FORTS
Acte institucional de la diada nacional de Catalunya

NOTÍCIESDESTACADES

L’ENLLUMENAT
PÚBLIC
MILLORARÀ A
PROPOSTA DE
JUNTS

DEMANEM QUE
LA REPARACIÓ
DE L’ESPIGÓ NO
L’ASSUMEIXI LA
CIUTAT

IMPULSEM
LA JORNADA
CONTINUADA A
LES ESCOLES DE
SANT FELIU

ABSTENCIÓ ALS
PRESSUPOSTOS
AMB MÀ ESTESA
PELS PROJECTES
DE CIUTAT

NOTÍCIES EN TITULARS
Fem abstenció als pressupostos però amb mà estesa per participar
als projectes estratègics de ciutat
DESEMBRE

Ens adherim a la moció per impulsar la jornada continuada a les
escoles de Sant Feliu
Donem suport als comerciants i recomanem als ciutadans que
comprin als comerços de Sant Feliu de Guíxols: Compra al poble!
Censurem el cost de la reforma de l’espigó en plena pandèmia i
proposem altres vies per evitar que ho assumeixi la ciutat

NOVEMBRE

Aprovem el desenvolupament de Sant Amanç però demanem
debatre els usos dels espais públics que s’hi faran
Manifestem el nostre suport en favor de dignificar la sanitat pública

OCTUBRE

Votem les ponències de Junts i presentem la imatge del partit
Donem suport al MHP de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla, davant
la greu inhabilitació per part del Tribunal Suprem español

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

PÀGINA 1

Proposem una moció per millorar la il·luminació dels espais públics
Reprovem l’actuació del govern espanyol en permetre la fugida del
rei emèrit Joan Carles I sota sospita de corrupció
Demanem confiança en els tècnics locals i de la Generalitat durant
el procés de licitació del contracte de neteja i residus
L’equip de Sant Feliu participa al primer congrés telemàtic de Junts
per Catalunya

BUTLLETÍ
D’ACCIÓ POLÍTICA

Resum d’accions del grup municipal de Junts per Catalunya a Sant Feliu de Guíxols
Segon SEMESTRE de 2020

www.juntsxcatguixols.cat

NOTÍCIES
JUNTS S’ABSTÉ EN LA VOTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2021 PERÒ S’OFEREIX A
PARTICIPAR EN ELS PROJECTES DE CIUTAT PER GENERAR RIQUESA I MILLORAR LA
QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS

E

l passat dilluns 21 de desembre de 2020, en sessió extraordinària el ple es va
reunir per debatre i sotmetre a votació els pressupostos de la ciutat per a l’exercici
2021. Aquest pressupost presenta uns canvis concrets que no fan modificar
substancialment les linies estratègiques de ciutat, per tant, el sentit del vot del grup
municipal de Junts per Catalunya va anar en la mateixa línia que en la votació dels
presspostos per l’exercici 2020.
L’increment de 4,8 milions respecte l’any passat es deu en termes generals a la regularització dels salaris
dels treballadors, la tansferència de la Generalitat per la gestió directe de les residències de gent gran i una
inversió relacionada amb el cobriment de la riera de les comes.

Continua llegint la notícia
22 de desembre de 2020

JUNTS S’ADHEREIX A LA MOCIÓ PER IMPULSAR LA JORNADA CONTINUADA A LES
ESCOLES DE SANT FELIU

L

’any 2012-13 es va posar en marxa una prova pilot amb escoles de la demarcació
de Girona i en aquests 8 anys els informes demostren que hi ha una lleugera
millora dels resultats de les competències bàsiques. Sant Feliu de Guíxols està situat a
una zona de singularitat en relació amb l’entorn on la nostra principal activitat
econòmica es basa en el turisme i com a tal i amb el pla d’autonomia de centres s’ha
de poder valorar la idoneïtat d’aquesta reorganització horària.
Ja es va fer un sondeig entre les famílies del municipi de les escoles públiques i més del 90% estaven
d’acord amb la jornada continuada. Amb aquesta proposta, l’ajuntament ha de garantir que les famílies amb
pocs recursos econòmics rebin ajuts i beques per assistir al menjador i activitats escolars. Amb aquesta
proposta, l’ajuntament ha de garantir que les famílies amb pocs recursos econòmics rebin ajuts i beques
per assistir al menjador i activitats escolars.

Continua llegint la notícia

17 de desembre de 2020

JUNTS RECOMANA COMPRAR ALS COMERÇOS DE SANT FELIU: COMPRA AL POBLE!

E

l cap de setmana del 5 i 6 de desembre, la cap de llista i portaveu del grup
municipal de Junts per Catalunya a l’ajuntament de Sant Feliu, ha donat suport
explícit al comerç de proximitat a través de la campanya “Compra al poble” que Junts
ha impulsat a tots els pobles i ciutats de Catalunya.
La Cristina Vicens ha aprofitat el contacte per interessar-se sobre la situació actual
dels comerciants amb els representants de les associacions Guíxols Comerç Turisme i Associació Turística
Guixolenca. Desde Junts per Catalunya, volem demanar-vos que participeu a la campanya de
dinamització #guíxolsgaudeix que promou l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. El nostre poble és la millor
botiga!
Continua llegint la notícia
5 de desembre de 2020

JUNTS CENSURA EL COST DE LA REFORMA DE L’ESPIGÓ EN PLENA PANDÈMIA I
PROPOSA TREBALLAR ALTRES VIES PER EVITAR QUE HO ASSUMEIXI LA CIUTAT

E

l passat ple del dia 3 de desembre del 2020 el govern de TXS i PSC, va portar a
aprovació definitiva el projecte d’arranjament de l’espigó de Garbí que va patir
desperfectes a causa del temporal Glòria amb els únics vots en contra de Junts per
Cataunya i el grup MES.
El cost estimat del projecte de reparació de l’espigó que proposa el govern és de
430.000€, un import que duplica el cost del que va costar fer-lo nou i que faria augmentar la inversió total en
630.000 € per aquest petit espai del front de mar. Aquest va ser entre d’altres un dels motius del vot
contrari de Junts per Catalunya.
Continua llegint la notícia
5 de desembre de 2020
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NOTÍCIES
JUNTS APROVA EL DESENVOLUPAMENT DE SANT AMANÇ PERÒ DEMANA AL
GOVERN DEBATRE ELS USOS DELS ESPAIS PÚBLICS

E

l grup municipal de Junts per Catalunya considerem adeqüades les actuacions i
cessions que es proposen a la modificació inicial per part del promotor per al
desenvolupament de la construcció de 17 habitatges unifamiliars. Les actuacions que
milloren la zona són entre altres: la cessió de 2 parcel.les a l’Ajuntament, la
pavimentació i urbanització de l’entrada de la carretera a Sant Amanç desde la Ronda
de Ponent, 30.000m2 de zona verda en bon estat d’ordre i neteja per a un futur parc a
Sant Amanç i invertir 200 mil euros per a renovar el colector d’aigua de la riera de Sant Amanç.
D’altra banda, el nostre grup municipal va demanar al govern poder debatre els usos dels espais cedits per
a futurs equipaments de la ciutat, com és el cas de Cal Pinxo, en una zona que considerem estratègica pel
desenvolupament de la ciutat. Finalment vam interpel·lar al govern en preservar els pins que confirmen la
pineda de la zona per evitar l’impacte visual de l’urbanització, doncs cal posar en valor que la vista desde la
ronda de ponent cap al parc urbà és la façana que conecta l’entrada de la ciutat amb el pulmó verd més
gran que tenim, l’Ardenya, i cal preservar-ho.

Continua llegint la notícia
28 de novembre de 2020

MANIFEST DE JUNTS A FAVOR DE DIGNIFICAR LA SANITAT PÚBLICA

E

l Parlament de Catalunya ha aprovat recentment impulsar el Pacte Nacional
per la Salut Pública, quelcom que el nostre grup municipal considera molt
necessari per tal de dignificar la sanitat pública al nostre pais.
La pandemia que estem vivint ens ha permès valorar els grans professionals
que tenim al sistema públic de salut català, no obstant també hem constatat la
manca d’inversió en infraestructures i recursos humans. Aixi doncs, és del tot necessari prioritzar a l’agenda
pública la dotació econòmica necessaria per tal de donar resposta als reptes que tenim a causa del
COVID19. Aprofitem aquest moment complicat que tornem a viure per enviar molta força a tots els afectats
per aquesta crisi sanitaria, econòmica i social, i demanar a la ciudadania molta generositat perquè entre tots
aconseguim millorar la situació actual.
Continua llegint la notícia
30 d’octubre de 2020

VOTACIÓ DE LES PONÈNCIES DE JUNTS I PRESENTACIÓ DE LA IMATGE DEL PARTIT

E

l 3 d’octubre, ha tingut lloc la presentació i votació de les ponències del nou
partit JUNTS. Els afiliats ganxons que ja ens hi hem adherit hem hagut de
seguir-ho telemàticament, a causa de la situació provocada per la covid. Les
presentacions han anat a càrrec de Cristina Vicens i Núria Murlà.
Cristina Vicens s’ha centrat a exposar el funcionament intern de JUNTS
proposat en la ponència d’organització. Ha explicat l’estructura nacional i de
vegueries del partit així com la comarcal i local, presentant un calendari que té per objectiu arribar en ple
funcionament a les eleccions derivades de la inhabilitació del MHP Quim Torra. Pel que fa a la ponència
estratègica i política, Núria Murlà ha descrit les línies d’actuació del partit per tal de construir una República
democràtica, justa, igualitària, progressista i territorialment cohesionada.
Continua llegint la notícia
3 d’octubre de 2020

MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE INHABILITA AL
MHP DE LA GENERALITAT, JOAQUIM TORRA I PLA
La presidència de la generalitat, la primera institució de país la qual representa la
voluntat del poble expressada a les urnes ha estat escapçada per un tribunal
polititzat. Un organisme com la jec ha decidit inhabilitar un president per penjar una
pancarta que reivindica la llibertat d’expressió, dret fonamental en democràcia.
Les forces municipals a Sant Feliu de Guíxols ens conjurem per reclamar la
separació de poders i la no judicialització de la política. Un conflicte polític s’ha de
resoldre fent política. Avui, hem pogut arribar a uns acords mínims amb partits de sensibilitats molt diverses
per tal de donar una imatge de suport a la preservació de les institucions catalanes, la separació de poders,
propis en un estat de dret, i la defensa dels drets fonamentals com la llibertat d’expressió. Tots ells, valors
essencials que hauria de voler fer-ne bandera un estat espanyol que vulgui estar a l’alçada de qualsevol
democràcia europea avançada.
Continua llegint la notícia
1 d’octubre de 2020
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NOTÍCIES
SANT FELIU DE GUÍXOLS MILLORARÀ LA IL·LUMINACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS A
PROPOSTA DE JUNTS PER CATALUNYA

E

n sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols d’aquest
dijous 24 de setembre de 2020, tots els grups polítics del consistori han votat a
favor de la Moció per a la millora de la il·luminació dels espais públics en favor de la
seguretat ciutadana i viària proposada pel grup municipal de Junts per Catalunya.
La moció que ha estat debatuda i acordada per unanimitat consisteix en concretar
un pla amb les accions de millora que des dels serveis tècnics ja es coneixin més
aquelles noves accions que s’identifiquin en punts de l’espai públic on el nivell
d’il·luminació o el servei d’enllumenat és deficient.
Amb aquest estudi es pretén disposar d’un pla d’actuació que permeti ordenar les accions que cal fer en els
propers mesos i així dotar les partides pressupostàries anuals necessàries. L’execució de les noves
instal·lacions o reparació d’instal·lacions existents, es realitzaran de forma que es prioritzi la seguretat
ciutadana, la seguretat viària, la cohesió social i el foment de l’activitat econòmica.
Continua llegint la notícia

24 de setembre de 2020

JUNTS REPROVA L’ACTUACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN LA FUGIDA DEL REI
EMÈRIT JOAN CARLES I, AMB DUBTES DE BLANQUEIG I FRAU FISCAL

E

l posicionament del poder executiu i bona part del legislatiu, així com el judicial,
posa de manifest una vegada més que els pilars del règim del 78 són intocables.
En un Estat de dret tothom és igual davant la llei, i en aquest cas concret, no és
només que la monarquia no està sotmesa a votació, sinó que veiem com no hi ha
cap intenció de fer-la rendir comptes davant la ciutadania.
Així doncs, podem constatar que el govern autoanomenat “més progressista de la
historia” amb el PSOE i Podemos no té a la seva agenda política abordar la reforma de la Constitució en
qüestions fonamentals. Ja han demostrat que no en tenien en relació al dret a l’autodeterminació, i ara
veiem com tampoc en tenen a poder decidir si volem ser una república.
Continua llegint la notícia
31 de agost de 2020

JUNTS DEMANA CONFIANÇA EN ELS TÈCNICS LOCALS I DE LA GENERALITAT
DURANT EL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA I RESIDUS

J

unts per Catalunya forma part de la mesa de contractació i fins l’obertura de les
propostes tècniques el procediment a través de la plataforma digital va funcionar
correctament. Un cop s’havia d’enviar al comitè d’experts per tal que en fessin una
valoració, es va produir l’error informàtic enviant un arxiu amb una oferta
econòmica, la qual no pertocava, doncs estàvem en la fase de valorar la part tècnica
com hem esmentat anteriorment.
El nostre grup municipal confia en els criteris tècnics que ens van exposar als regidors de l’oposició,
validats pels corresponents informes dels organismes superiors de la Generalitat, i la millor garantia de
transparència és la d’anul·lar el procediment i tornar a licitar el mateix contracte. És per aquest motiu que
vam votar-hi a favor en el passat ple municipal.
Continua llegint la notícia
29 d’agost de 2020

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

D

es 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
27 de juliol de 2020

CONTACTA I SEGUEIX
LA NOSTRA PORTAVEU

CRISTINA VICENS
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cristina.vicens@guixols.cat

