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Us desitgem 
un bon estiu i 

  

BONA 
FESTA 

MAJOR 

JUNY 
Donem suport al desenvolupament industrial com a projecte 
estratègic per diversificar l’economia de la ciutat 

MAIG  

Proposem incentius per a l’obertura de locals buits a l’eix comercial 
i la digitalització d’empreses  

Donem suport i ens afegim als actes en motiu de la distinció de 
Sant Feliu de Guíxols com a capital de la sardana 2021 

ABRIL  

Demanem al govern un nou pla per a la recuperació social i 
económica dels efectes de la covid19 

Els afiliats de Junts escullen el primer comitè local a Sant Feliu  

MARÇ Instem l’estat espanyol a legislar sobre el lloguer d’habitatges 

FEBRER  

Es crearà a Sant Feliu un centre de trail running per a la 
dinamització del turisme esportiu, a proposta de Junts  

Veiem millorable el nou contracte de recollida selectiva i neteja 
viària que impulsa el govern de TXSF i PSC  

Junts és el partit independentista més votat a Sant Feliu de Guíxols 

Desaprovem que l’Ajuntament compri l’antic local de “La Caixa” a 
la Rambla per 857.500 €  

GENER  

Recollim 575 firmes a Sant Feliu per fer de Junts un partit polític  
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PÀGINA 2 

JUNTS PER CATALUNYA A FAVOR DEL DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL COM A 
PROJECTE ESTRATÈGIC PER DIVERSIFICAR L’ECONOMIA DE LA CIUTAT 
 
 

El dimarts 22 de juny en sessió plenària ordinària del mes de juny de 2021, el govern 
ha portat a aprovació inicial una modificació puntual al pla general sobre les claus A, B 
i C del sector industrial Bujonis per tal d’evitar la limitació que la disposició actual del 
POUM crea en la implantació d’empreses de petita i mitjana dimensió. Aquesta 
modificació del pla general, segons les explicacions del regidor d’urbanisme permetrà 
la implantació d’empreses amb activitats que requereixen naus de petit format i que en 
l’actualitat han de recórrer a altres indrets de l’entorn de Sant Feliu de Guixols. 

 
Certament, en els darrers temps, els ciutadans han hagut de constatar amb certa decepció com importants 
empreses amb molta trajectòria que generaven un nombre important de llocs de treball, davant la 
impossibilitat de desenvolupar les seves activitats a Sant Feliu, han hagut de traslladar-se a altres ciutats 
veïnes que tenen ben resolta l’oferta de sòl industrial. 
 
Continua llegint la notícia 
 
22 de juny de 2021 
 
 

 
 
JUNTS PROPOSA INCENTIUS PER A L’OBERTURA DE LOCALS BUITS A L’EIX 
COMERCIAL I LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES 

 
Aquest nou pla va ser reclamat de forma conjunta pels partits de l’oposició en una 
moció presentada en anteriors plens en què demanàvem al govern de prioritzar una 
bateria de noves mesures d’estímul per a la recuperació social i econòmica per fer 
front als efectes que la pandèmia està provocant en la població i les empreses de Sant 
Feliu de Guíxols. 
 

 
Les propostes de Junts per Catalunya s’han realitzat considerant imprescindible continuar amb moltes de 
les mesures de protecció social que s’havien aportat en el primer pla de contingència i alhora fent èmfasi en 
que són necessàries noves mesures per a la dinamització econòmica i l’ajuda als emprenedors per a 
adaptar-se al nou paradigma que ens deixa la pandèmia 
 
Continua llegint la notícia 
 
27 de maig de 2021 
 
 

 
 
JUNTS PER SANT FELIU DE GUÍXOLS CELEBRA QUE AQUEST 1 DE MAIG LA CIUTAT 
INICIA LA SEVA DESIGNACIÓ COM A CAPITAL DE LA SARDANA 2021 
 

Junts per Sant Feliu de Guíxols va celebrar el dia 1 de maig que la ciutat inicia la seva 
designació com a capital de la Sardana 2021. Aquest important esdeveniment cultural 
de referència posarà a Sant Feliu de Guíxols, durant tot un any, al centre de la tradició 
del món de la sardana i la dansa catalana. Això és una oportunitat immillorable 
per rellançar la nostra economia, canalitzant activitats d’interès pel món sardanista i el 
públic en general. 

 
Des de Junts per Sant Feliu de Guíxols recolzem i donem total suport a l’Ajuntament, les entitats locals i les 
iniciatives privades de la ciutat que treballen conjuntament en aquesta designació amb tota la força i energia 
que es mereix, per tal d’aconseguir que Sant Feliu de Guíxols sigui una digna Capital de la Sardana malgrat 
l’actual situació. 
 
Continua llegint la notícia 
 
1 de maig de 2021 
 
 

 
 
ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ DEMANEN AL GOVERN UN NOU PLA PER A LA 
RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA 
 

En sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de dijous 29 
d’abril de 2021, els partits de l’oposició van presentar una moció en la que demanaven 
al govern de prioritzar una bateria de noves mesures d’estímul per a la recuperació 
social i econòmica que per fer front als efectes que la pandèmia està provocant en la 
població i les empreses de Sant Feliu de Guíxols. 
 

La portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Cristina Vicens, va valorar positivament els resultats 
obtinguts de la posada en marxa de l’anterior pla de contingència i recuperació aprovat per unanimitat en 
sessió plenària de 28 de maig de 2020 ara farà gairebé un any. 
 
Continua llegint la notícia 
 
29 d’abril de 2021 
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PÀGINA 3 

ELS AFILIATS DE JUNTS HAN ESCOLLIT EL PRIMER COMITÈ LOCAL PER SANT FELIU 
DE GUÍXOLS  

 
El partit Junts ha celebrat, durant els darrers dies, eleccions per escollir els comitès 
locals a diferents pobles i ciutats de Catalunya. Dins del desplegament territorial que 
està realitzant, els afiliats de Junts han triat simultàniament prop de 40 nous comitès 
locals. 
 
A Sant Feliu de Guíxols s’ha escollit la candidatura formada per en David González, 

com a coordinador; la Gemma Arnau, com a responsables d’organització i afiliats; la Nines Rivas, com a 
responsable de política municipal; en Marc Franquesa, com a responsable de comunicació; i en Joan 
Canals, com a vocal. Amb una participació del 58% del cens, la candidatura ha aconseguit el suport dels 
afiliats del partit per ser proclamada com a guanyadora. 
 
Un dels principals objectius del nou comitè és el de treballar per fer créixer el partit de Sant Feliu de Guíxols 
obrint-lo a tothom que vulgui formar-ne part, com a afiliat o com a simpatitzant, i preparar-lo per les 
pròximes eleccions municipals. 
 
Continua llegint la notícia 
 
1 d’abril de 2021 
 
 

 
JUNTS VOTA A FAVOR D’INSTAR L’ESTAT A LEGISLAR SOBRE LA REGULACIÓ DEL 
LLOGUER D’HABITATGES 
 

La nostra ciutat té una gran problemàtica amb l’habitatge condicionat per dos 
factors essencials: d’una banda, l’elevat preus dels lloguers per ser ciutat turística i 
la baixa renda mitjana vinculada a una manca d’oferta laboral amb salaris 
qualificats. 
 
Així doncs, el grup municipal de Junts per Catalunya estem d’acord i considerem 

que cal treballar  per oferir habitatge assequible com a dret essencial, i malgrat les competències de 
regulació són d’àmbit estatal, creiem que podem impulsar a nivell local politiques de mediació per fomentar 
el lloguer anual en comptes del lloguer vacacional. 
 
La moció aprovada també demana al govern de l’estat que s’alinii amb la generalitat i els municipis per tal 
que puguin desenvolupar conjuntament la llei de lloguers aprovada el 2020 al Parlament de Catalunya per 
Junts per Catalunya i Esquerra amb les CUP i Podem.  
 
Continua llegint la notícia 
 
27 de març de 2020 

 
 

 

SANT FELIU DE GUÍXOLS CREARÀ UN CENTRE DE TRAIL RUNNING PER A LA 
DINAMITZACIÓ DEL TURISME ESPORTIU, A PROPOSTA DE JUNTS PER CATALUNYA 
 

A Sant Feliu de Guíxols tenim un entorn natural que ens permet el descobriment de 
paisatges, rutes i corriols, ideal per a la pràctica d’esports a l’aire lliure en constant 
creixement, tals com el trail running, senderisme i BTT que són una oportunitat 
d’esdevenir motor per a l’economia local.  
 
És en aquest sentit, que creiem necessària la creació d’un centre de trail running i 
de turisme esportiu com element de dinamització de la ciutat que afegeix el pulmó 

de l’Ardenya als altres pols d’atracció turística com son les vies verdes, la via ferrata o les vies braves i la 
creació d’una escoleta, que fomenti valors com l’esport,  la sostenibilitat i cura del medi ambient. 
 
Continua llegint la notícia 
 
25 de febrero de 2021 
 
 

 
JUNTS VEU MILLORABLE EL NOU CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA I NETEJA 
VIÀRIA QUE IMPULSA EL GOVERN DE TXSF I PSC 
 

En sessió plenaria extraordinaria de 17 de febrer de 2021, el govern de TXSF i PSC 
va sotmetre a votació la obertura a licitació del contracte més important de la ciutat: 
El contracte de recollida selectiva i neteja viària. Aquesta nova licitació es produeix 
arrel de l’error informàtic ocorregut en l’obertura automàtica d’un dels sobres en la 
primera licitació que es va dur a terme fa aproximadament un any. 
 
Tots aquests aspectes es mantenen en el nou plec, no obstant el canvi de la durada 

del contracte de cinc a deu anys, ens genera algunes incerteses rellevants que ens ha motivat a 
abstenirnos en la votació per  l’admesa a tràmit per a l’inici de la licitació del nou contracte. També el fet 
que les necessitats relacionades amb el medi ambient evolucionen molt ràpid i que aquest plec no 
contempla qüestions que considerem importants com és l’aposta clara en dur a termes campanyes de 
sensibilització per fomentar la conscienciació social envers la generació de residus i la preservació del medi 
ambient. 
 
Continua llegint la notícia 
 
19 de febrer de 2021 
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PÀGINA 4 

JUNTS, EL PARTIT INDEPENDENTISTA MÉS VOTAT A LES ELECCIONS AL PARLAMENT 
 

La cap de llista de Junts per Catalunya a les comarques gironines, Gemma Geis, va 
defensar que “l’únic vot útil per avançar cap a la independència del país i per 
aixecar Catalunya de la crisi econòmica i social és el de Junts. Per fer-ho, ens cal un 
Govern i un Parlament forts. Per això hem de guanyar”. 
 
Geis va participar en un acte electoral de caràcter transversal a Sant Feliu de 
Guíxols, que va comptar amb les intervencions de Marina Geli, que tancava la llista 

de Junts a la demarcació de Barcelona; d’Antoni Castellà, de Demòcrates, també a la llista de Barcelona; 
de Josep Serra, coordinador general de MES; de Pere Albó, també de MES i número 8 de la candidatura 
gironina, i de l’alcaldessa de Begur i número 9 de la candidatura, Maite Selva, de Junts.  
 
Geis va posar l’accent “en el caràcter transversal” de la llista. “Estem de nou sumant esforços, reconstruint 
ponts de l’1 d’Octubre, sembrant la llavor de l’esperança”, ha destacat. “Què és la via àmplia? Quins 
suports més ens fan falta? El que cal és tenir unes majories i respectar-les“, ha insistit. 
 
Continua llegint la notícia 
 
8 de febrer de 2021 
 
 
 

 
JUNTS DESAPROVA QUE L’AJUNTAMENT COMPRI L’ANTIC LOCAL DE “LA CAIXA” A 
LA RAMBLA PER 857.500 € 
 

En sessió plenaria ordinaria, el dijous 28 de gener de 2021 el govern de Sant Feliu 
de Guíxols format pels partits polítics TXSF i PSC van sotmetre a votació l’adquisició 
del local de l’antiga oficina de la Caixa ubicat a la cruilla entre la Rambla i el Carrer 
Major on s’hi vol traslladar l’actual oficina de turisme. Malgrat tots els grups de la 
oposició hi han votat en contra, aquest punt del ple ha estat aprovat amb els únics 
vots favorables dels partits de govern local. 
 

El grup municipal de Junts per Catalunya fonamenta el seu vot en contra per aquests principals motius: 
 
1. Som ferms defensors de destinar el pressupost municipal en crear projectes que ajudin directament a 

reactivar l’economia local i considerem que aquesta despesa per traslladar l’oficina de turisme, en si 
sola, no aportarà la reactivació tant necessària en els moments de crisi ecònomica que estem patint. 

2. En edificis municipals proxims a la Rambla, hi ha diversos espais disponibles que ja son propietat de 
l’ajuntament i on s’hi podia haver ubicat aquest espai per a la oficina de turisme, estalviant-nos aquesta 
gran despesa. 

3. Creiem que el govern hauria d’haver posat a debat els possibles usos de l’oficina de turisme amb els 
grups municipals de l’oposició, que representen a una part important de la ciutadania. 

 
 
28 de gener de 2021 
 
 
 

 
RECOLLIM 575 FIRMES A SANT FELIU DE GUÍCOLS PER FER QUE JUNTS ES 
CONSTITUEIXI EN UN PARTIT POLÍTIC  
 
 

Durant la darrera setmana de desembre de 2020, a Sant Feliu de Guíxols es van 
recollir més de 575 signatures que corresponen a 330 avals a la candidatura per 
presentar-se a les pròximes eleccions del 14 de febrer i 248 signatures en suport a 
la llei d’amnistia.  
 
Els associats de Junts a Sant Feliu de Guíxols van aconseguir que la comarca hagi 
sumat un total de 1.800 avals, que demostren un gran suport per la vegueria de 

Girona i una important aportació al resultat final. 
 
Durant els darrers diez de l’any 2020, la seu del partit va estar oberta perquè els ciutadans de Sant Feliu de 
Guíxols poguessin signar els avals, també han organitzat parades al carrer el darrer diumenge de desembre 
i el primer de gener, que han rebut dotzenes de suports en forma de signatures. 
 
Amb els resultats de la recollida de signatures del nou partit que encapçala Carles Puigdemont demostra 
que aquesta candidatura compta amb un ampli suport de la ciutadania i que el moviment independentista 
està més viu que mai. 
 
Continua llegint la notícia 
 
03 de gener de 2021 
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