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Denunciem la manca de participació del govern en els 
projectes de ciutat
En la sessió plenària extraordinària del mes de juliol, el 
govern de TxSF i PSC va sotmetre a votació en un únic 
punt l’ampliació de crèdit amb romanents (estalvis) 
per a iniciar les despeses per a la compra d’un terreny 
on s’hi pot fer habitatge social, per a la remodelació 
de la plaça del Monestir i el projecte per a l’aparca-
ment a la carretera de Tossa.

El nostre grup municipal considera correcta la línia 
d’invertir en projectes que millorin la qualitat de vida 

El nou contracte de neteja i recollida és millorable  
En la sessió plenària extraordinària del mes de setem-
bre, el govern va sotmetre a votació l’adjudicació del 
contracte de neteja viària i recollida selectiva a l’em-
presa CESPA, que ha estat la concursant guanyadora 
de la licitació d’aquest servei.

Valorem favorablement l’adjudicació per prestar un 
servei ben dimensionat a partir d’ara, ja que creiem 
que les millores en neteja viària i recollida selectiva 
aviat seran visibles i positives per al benestar dels ciu-
tadans i per a la imatge de la ciutat.

Malgrat això, el fet de no apostar clarament per la im-
plementació del xipatge de contenidors i ni de dotar 

dels ciutadans o activin els motors econòmics de la 
ciutat, però hem de lamentar no haver pogut parti-
cipar en els projectes de la plaça del Monestir o de 
l’aparcament previst a l’inici de la carretera de Tossa.

El govern va optar per unir el vot dels tres projectes. 
Davant la impossibilitat de participar fent-hi les nos-
tres aportacions, vam decidir votar abstenció.

amb recursos considerables una bona campanya de 
sensibilització permanent ens fa mantenir en la posi-
ció d’abstenció en aquesta votació.

Els regidors de Junts per Sant Feliu de Guíxols us desitgem bones festes i pròsper 2022

· Cristina Vicens Payet
  cristina.vicens@guixols.cat
· Toni Carrión Angelats
  toni.carrion@guixols.cat
· Nines Rivas Fidalgo
  nines.rivas@guixols.cat

E-MAILS DE CONTACTE DEL GRUP MUNICIPAL
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L’oficina de turisme de la Rambla costarà 1.250.000 
euros

En el ple ordinari de novembre, el govern va portar a 
debat el “Projecte de reforma i adequació dels locals 
de l’edifici Masó per a l’ús d’oficines” amb la previsió 
de situar-hi l’oficina de turisme de la ciutat.

El cost d’aquest projecte de reformes està valorat en 
440.000 euros i s’afegeixen als 850.000 euros que el 
govern va destinar a la compra dels mateixos locals.

En línia amb la posició defensada en el ple de princi-
pis d’any 2021 sobre la votació de la compra del local, 
creiem que aquesta oficina de turisme es pot situar 
en altres espais de l’ajuntament sense necessitat 
d’haver-hi de destinar mes d’un milió d’euros, que la 
ciutat necessita per tal de dur a terme altres projectes 
més prioritaris.

El govern lloga el local de 
campanya amb el vot en 
contra de tota l’oposició
En el ple de setembre, els partits de govern (TXSF i 
PSC) han portat a votació el “projecte de Reforma i 
adequació de dos locals de la plaça Salvador Espriu 
destinats a oficines d’Acció Social”, per 184.798 euros 
i amb un lloguer a 10 anys per prop de 100.000 euros. 

Tots els partits de l’oposició hem manifestat la ne-
cessitat de que l’àrea de serveis socials es doti dels 
recursos i espais adequats, tot i que hem votat en 
contra del projecte per discrepàncies en la definició 
d’aquesta ampliació necessària.

La portaveu de Junts va manifestar que, tal i com ja 
es defensava en el programa electoral, la ubicació de 
l’àrea de serveis socials s’hauria de preveure a l’edifici 
de l’antiga Aglotap, per la seva situació central. 

Votem en contra 
d’endeutar la ciutat amb 5 
milions d’euros
En el ple ordinari d’octubre, el govern va debatre 
l’aprovació d’un suplement de crèdit en modalitat de 
préstec de 5 milions d’euros, per finançar el nou apar-
cament.

Junts va manifestar la seva predisposició a superar el 
debat sobre la ubicació de l’aparcament, malgrat que 
la nostra proposta en el programa electoral no coinci-
dís amb la de l’equip de govern. El nostre objectiu era 
facilitar un ampli consens dins el consistori.

Tot i això, el govern ha demostrat que no té interès 
en fer partícip l’oposició, ja que a dia d’avui no han 
impulsat cap espai de treball i debat profund sobre 
el projecte ni el model de gestió, endeutant la ciutat 
sense haver aportat estudis de viabilitat econòmica 
que ho avalin.

Vista del pàrquing públic situat darrere l’estació d’autobusos

Local de l’antiga oficina de “La Caixa“ a La Rambla

El local de campanya de TxSFG situat a la plaça Salvador Espriu



03
www.juntsguixols.cat

BIM n.6 | Desembre 2021

Iniciem la campanya “Escoltem als barris” a Sant 
Feliu de Guíxols

El mes de juliol passat l’equip de Junts per Sant Feliu 
de Guíxols vam iniciar la campanya “Escoltem als Ba-
rris”, amb la que volem que els nostres veïns i veïnes 
ens expliquin quines són les coses que es poden tre-
ballar i canviar al seu barri per millorar-lo.

Els regidors del nostre grup municipal varen rebre les 
preguntes i suggeriments dels ciutadans a peu de ca-
rrer i també varen entregar els butlletins d’informació 
municipal amb l’acció política de Junts durant els dos 
anys de legislatura.

Valorem molt positivament la rebuda d’aquesta cam-
panya per part dels veïns. L’hem repetit a tots els ba-
rris, on hem rebut queixes sobre vialitat, incivisme, 
inseguretat o falta d’ocupació que els regidors han 
traslladat als plens.

Junts s’absté en els pressupostos de 2022 i demana 
conèixer al detall quines inversions es faran i com es 
finançaran
A l’espera de saber el pressupost d’inversions, al pres-
supost corrent per l’any 2022 no té grans variacions 
respecte el 2021. Així doncs, després de tres anys re-
clamant més finançament per les partides destinades 
a la promoció econòmica de la ciutat, aquest pres-
supost segueix reflectint que aquesta àrea no és una 
prioritat per aquest govern, ja que és la partida amb 
menys dotació econòmica de les àrees que generen 
activitat per la ciutat. 

Ens preocupa que el govern només aposti per inver-
tir en el turisme cultural i no vulgui diversificar els 
projectes que impulsin la reactivació econòmica de 
la ciutat. Fa tres anys que reclamem una aposta per 
l’economia del coneixement que capti l’atracció de 
talent i no hem vist que sigui una prioritat en l’agen-
da d’aquest govern. D’altra banda, hem reclamat im-
pulsar polítiques d’habitatge que a dia d’avui tampoc 
veiem reflectides, i són necessàries perquè els joves 
es puguin quedar a la ciutat.

Per aquests motius, el nostre sentit del vot serà el ma-
teix que en els anteriors pressupostos, l’abstenció, 
fent un clam al govern perquè sigui responsable i no 

Carpa situada al carrer Major de Sant Feliu de Guíxols 

treballi pels seus projectes a curt termini, sinó per tot 
el que manca i és urgent abordar a la nostra ciutat. 
Volem que els ganxons puguin quedar-se a treballar i 
a viure aquí. 

Vols participar en la política municipal?
T’agradaria formar part de Junts?
Envia’ns un email a: santfeliudeguixols@junts.cat
o visita el web: https://decidim.junts.cat/afiliacio

Fes-te afiliat i 
participa!
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Acció 25N eliminació de la violència envers les dones
El passat dijous 25 de novembre es va celebrar el dia 
internacional per a l’eliminació de la violència envers 
les dones.

Des de Junts per Sant Feliu de Guíxols vam organitzar 
una acció de suport al 25N amb la participació dels 
regidors, associats i simpatitzants de la nostra forma-
ció política local.

Es va publicar un vídeo i un “collage” d’imatges a les 
diferents xarxes socials i els perfils dels participants.

Aquesta acció s’emmarca en l’objectiu de ser pre-
sents en accions socials i culturals de la nostra 
ciutat i donar-los visibilitat.

Muntatge de fotografies dels 
participants

Presentació del llibre 
“Història d’un crit“, de 
Joan Porras, a Casa Irla
La Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols va acollir dissab-
te 23 d’octubre la presentació del llibre “Història d’un 
crit”, de Joan Porras.

Més de 50 persones van assistir a l’acte, durant el qual 
vàrem conversar amb l’autor i es varen projectar dife-
rents moments de l’acció que va posar en marxa Joan 
BonaNit en arribar els presos polítics a la presó de Lle-
doners.

Fotografia de l’equip de junts amb Joan Porras a Casa Irla

Economia, logística i 
política centren el nou 
llibre del diputat Ramon 
Tremosa
El darrer divendres del mes de novembre, l’ex parla-
mentari europeu, exconseller i actual diputat de Junts 
al Parlament de Catalunya, Ramon Tremosa, va portar 
al Casino la Constància de Sant Feliu de Guíxols la pre-
sentació del seu llibre “Catalunya, potència logística 
natural”.

L’acte, organitzat per l’ANC Guíxols i presentat per Jau-
me Roldós (economista i professor a la Universitat de 
Girona), va comptar amb una elevada assistència de 
públic, que va escoltar amb atenció les sorprenents 
dades favorables i la potent situació logística i econò-

mica de Catalunya.

Seguidament, el diputat es va reunir amb membres de 
l’equip local de Junts a Sant Feliu, per abordar la situa-
ció política d’actualitat i en major mesura els reptes 
que té la nostra ciutat per esdevenir social i econòmi-
cament més pròspera.

Foto de grup al sopar amb el Diputat Ramon Tremosa 


