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Dos anys de legislatura
Recull de notícies i accions de Junts per Sant Feliu de Guíxols

Grup municipal: Toni Carrion, Cristina Vicens i Nines Rivas

Treballem per implementar projectes estratègics de
ciutat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
ganxons
Aquest mes de juny es compleixen dos anys des de
l’inici de l’actual legislatura, amb un govern encapçalat
per Carles Motas, que va ser investit amb els vots de
Tots per Sant Feliu (10) i PSC (3).
Des del grup municipal de Junts per Catalunya vàrem
manifestar des del primer moment la nostra disponibilitat a treballar conjuntament amb el govern per
tal d’avançar en els projectes estratègics que apor-

tin prosperitat, seguretat i benestar als ganxons. Més
enllà del projecte de l’aparcament o del Thyssen, treballem perquè a l’agenda del govern es prioritzi la
problemàtica de l’habitatge i de la diversificació de
l’oferta laboral a la ciutat. Creiem que ha de ser un
objectiu prioritari aconseguir que les generacions de
joves ganxons es puguin quedar a treballar i viure aquí
a la ciutat.

Butlletí municipal de Junts per Sant Feliu de Guíxols

Valorem l’acte de retiment de comptes del govern a
meitat de legislatura
El govern de TXSF i PSC va convocar el passat 3 de
juny un acte per retre comptes a meitat de legislatura,
obert a ciutadans i entitats, al qual hi vàrem assistir
com a regidors de l’oposició. El govern va repassar la
feina feta durant la pandèmia i l’estat dels projectes
de ciutat com l’aparcament, el nou museu Thyssen
o la reforma de Can Rius. Després de gairebé dues
hores de retiment de comptes i d’intervenció de l’alcalde i dos tinents d’alcaldia, l’acte va finalitzar sen-

se tractar dos temes rellevants: la implementació del
nou model de la policia local i el nou contracte de
neteja viària i escombraries. Seguirem treballant des
de l’oposició fent aportacions per dur a terme accions
del nostre programa electoral, amb visió de futur, per
tal que aspectes tant rellevants pel funcionament diari de la nostra ciutat tinguin resposta satisfactòria al
més aviat possible.
E-MAILS DE CONTACTE DEL GRUP MUNICIPAL
· Cristina Vicens Payet
cristina.vicens@guixols.cat
· Toni Carrión Angelats
toni.carrion@guixols.cat
· Nines Rivas Fidalgo
nines.rivas@guixols.cat
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Votem en contra de la
pujada d’impostos

Presentem mesures per a
l’impuls del comerç

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

La crisi sanitària iniciada el març de 2020, accelerarà
molts canvis i és evident que generarà noves pràctiques de consum i comerç, que poden comportar
l’agreujament de les debilitats però també fer florir
noves fortaleses del teixit empresarial de Sant Feliu
de Guíxols.

Amb els mateixos arguments de no conveniència de
pujada d’impostos o taxes, Junts per Catalunya també ha votat en contra i ha mostrat la seva oposició a
una pujada de taxes d’escombraries. En aquest cas,
amb l’argument afegit que un increment de la taxa
d’escombraries es podia evitar si l’equip de govern
hagués començat a resoldre dos anys abans les mancances de recollida selectiva d’escombraries a la ciutat. En comptes de pujar la taxa als ciutadans, es proposa reduir els costos en la prestació d’aquest servei.

Censurem que la ciutat
assumeixi el cost de la
reforma de l’espigó
En el 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 Catalunya i el grup MES.
El cost estimat del projecte de reparació de l’espigó
que proposava el govern era 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.
Tot i que creiem que cal arranjar els desperfectes,
també cal vetllar per la bona gestió dels recursos públics especialment en la situació de pandèmia actual.
Pensem que abans de que n’assumeixin la despesa els
ciutadans de Sant Feliu, cal que l’Ajuntament aconsegueixi aquests imports dels fons estatals de recuperació pel Glòria i què s’obri una investigació, sense dilació, per tal de demanar responsabilitats tècniques per
la manca de previsió en la primera obra executada.
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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 d’una bateria de mesures que Junts per Catalunya proposarà en el pla de
contingència local COVID-19:
1. Plataforma digital per afavorir el comerç local.
2. Oficina d’orientació en innovació i tecnologia.
3. Ampliació de terrasses durant la temporada d’estiu.
4. Potenciació de l’espai coworking per emprenedors.
5. Exempció de la taxa d’ocupació de via pública i de
la recom durant el periode de tancament exigit per
llei.
6. Línia d’ajuts per a despeses fixes i per a inversions
sanitàries i tecnològiques.
7. Impulsar un servei de transport a domicili conjunt
pel comerç local.
8. Publicitat gratuïta per a comerços als mitjans locals
(Ràdio Sant Feliu, xarxes o TVCB).
9. Campanya exterior per a mostrar Sant Feliu de Guíxols com a destí turístic.
10. Incentivar la cultura emprenedora en col·laboració
amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.

Abordem els motius que
causen la reducció de
línies educatives
En el primer ple ordinari presencial després de la pandèmia del covid-19, els grups de govern van portar 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.
Proposem plantejar un pla d’activació de la ciutat que
resolgui d’arrel les causes que estan provocant les
baixes inscripcions i que permeti a les famílies joves
quedar-se a viure a Sant Feliu, mesures per tal d’afavorir l’increment d’oferta laboral qualificada amb l’activació dels motors econòmics a la ciutat, i l’increment
d’oferta d’habitatge a preu assequible.
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Millora de la il·luminació
dels espais públics a
proposta de JUNTS

Veiem millorable el nou
contracte de recollida
selectiva i neteja viària

La moció, que es va debatre i acordar per unanimitat,
consisteix en concretar un pla amb les accions de millora que des dels serveis tècnics ja es coneixen, 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.

El canvi de la durada del contracte de cinc a deu anys
ens genera algunes incerteses rellevants que ens ha
motivat a abstenir-nos en la votació de l’admissió 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 terme campanyes de sensibilització per fomentar la conscienciació
social envers la generació de residus i la preservació
del medi ambient.

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.

JUNTS proposa la creació
d’un centre trail running a
la ciutat
A Sant Feliu de Guíxols tenim un entorn natural que
ens permet descobrir paisatges, rutes i corriols, ideal
per a la pràctica d’esports a l’aire lliure en constant
creixement, tals com el trail running, el senderisme i
BTT, que poden 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
a element de dinamització de la ciutat, que afegeix el
pulmó de l’Ardenya als altres pols d’atracció turística
com 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.
Ateses aquestes consideracions proposem al ple
l’adopció dels següents acords :
• Que l’ajuntament treballi en una ubicació per a fer
les instal·lacions del centre de trail running amb els
serveis necessaris per a la pràctica de l’esport.
• L’ajuntament haurà d’ocupar-se de la senyalització
dels camins, així com potenciar campanyes de sensibilització per fomentar la cura del medi natural.
• Divulgació a través d’una APP informativa de les rutes que permeti la gamificació entre participants i la
descàrrega de tracks dels circuits per nivells de dificultat.
• Fer promoció del turisme esportiu de muntanya, oferint activitats guiades o autoguiades.

D’altra banda, tampoc contempla una inversió explícita en innovació per apostar pel xipatge dels contenidors, com a mesura per anar implementant el control
necessari per a l’increment de la recollida selectiva,
així com el sistema porta a porta que marca la directiva europea.
En conclusió, el nostre posicionament és fruit del reconeixement que aquest nou contracte aportarà una
millora del servei a curt termini, que s’observarà a la
ciutat, però també una crítica a la falta d’aspectes importants per al futur immediat.

Proposem incentius per a
l’obertura de locals buits
Aquest nou pla va ser reclamat de forma conjunta pels partits de l’oposició en una moció presentada en l’anterior ple. Demanàvem al govern 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.
Ens mostrem satisfets del pla resultant, que conté
gran part de les nostres mesures aportades, la totalitat en referència a mesures d’àmbit social i entre altres, les següents mesures per al desenvolupament
econòmic de la ciutat:
• Promoció exterior de la ciutat com a destinació turística de proximitat.
• Suport a la digitalització dels comerços.
• Incentius per a la reobertura de locals buits de l’eix
comercial.
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Comitè Local: David González, Nines Rivas, Gemma Arnau, Joan Canals i Marc Franquesa

Construïm Junts
el Sant Feliu de
Guíxols del futur

Junts guanya les eleccions
catalanes del 14 de Febrer
Després d’una jornada electoral que va transcórrer sense cap incidència remarcable al municipi, JUNTS va guanyar les eleccions
amb 2.095 vots i les forces independentistes van obtenir la majoria
de la confiança de la ciutadania ganxona.
L’equip organitzador local de Junts va agrair als afiliats i simpatitzants de Sant Feliu la feina feta, als votants de JUNTS la seva confiança, i a la ciutadania en general haver exercit el seu dret a vot
malgrat les circumstàncies derivades de la pandèmia.

Membres del comitè local
Junts per Sant Feliu de Guíxols
· David González López
Coordinador
· Gemma Arnau Bataller
Responsable d’organització
i afiliats

Els afiliats escullen el primer
comitè local del partit
Junts va celebrar el mes de març passat eleccions per escollir els
comitès locals a diferents municipis i ciutats de Catalunya. Com a
part del desplegament territorial que està realitzant, els afiliats han
triat simultàniament prop de 40 nous comitès locals.
A Sant Feliu de Guíxols es va escollir la candidatura formada per
David González, com a coordinador; Gemma Arnau, com a responsable d’organització i afiliats; Nines Rivas, com a responsable de
política municipal; Marc Franquesa, responsable de comunicació; i
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 guanyadora.

· Nines Rivas Fidalgo
Responsable de política
municipal
· Marc Franquesa Reixach
Responsable comunicació
· Joan Canals Figueras
Vocal
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