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ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ DEMANEM MÉS PRESÈNCIA A TOTS ELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS 

PROPOSEM LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA BARANA DE MAR I EL 
GOVERN (TXSF I PSC) HI VOTA EN CONTRA 

JUNTS S’ABSTÉ ALS PRESSUPOSTOS DE 2022 RECLAMANT INVERSIÓ EN 
POLITIQUES DE TRANSFORMACIÓ ECÒNOMICA 

L’OFICINA DE TURISME DE LA RAMBLA COSTARÀ 1.250.000 EUROS 

NOVEMBRE   

RAMON TREMOSA PRESENTA NOU LLIBRE A SANT FELIU DE GUÍXOLS 
PARLANT D’ECONOMIA, LOGÍSTICA I POLÍTICA 

OCTUBRE JUNTS VOTEM EN CONTRA D’ENDEUTAR-NOS AMB 5 MILIONS D’EUROS 

SETEMBRE 

EL GOVERN (TXSF I PSC) LLOGA PER 10 ANYS EL LOCAL DE TXSF AMB 
TOTA L’OPOSICIÓ EN CONTRA 

JUNTS ALERTA QUE EL NOU CONTRACTE DE NETEJA I RECOLLIDA TÉ 
ASPECTES QUE CAL MILLORAR 

AGOST 
JUNTS TRASLLADA AL GOVERN LES RECLAMACIONS DELS CIUTADANS 
REBUDES A L’ACCIÓ LOCAL “ESCOLTEM ALS BARRIS” 

JULIOL  

JUNTS INICIA LA CAMPANYA “ESCOLTEM ELS BARRIS” A SANT FELIU 

JUNTS S’ABSTÉ AL CRÈDIT DE 2,4 MILIONS PER LA MANCA DE 
PARTICIPACIÓ OFERTA PEL GOVERN EN ELS PROJECTES DE CIUTAT 
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PÀGINA 2 

ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ DEMANEM MÉS PRESÈNCIA A TOTS ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ LOCALS 
 

En el ple de 21 de desembre, l’oposició en bloc va poder defensar la moció que 
demana al govern un espai de debat en el marc de la junta de portaveus per 
modificar i actualitzar el reglament de participació dels grups municipals als 
mitjans de comunicació públics. 
 
L’actual reglament és de l’any 2005 quan les eines de comunicació digital no 
s’utilitzaven i cal regular-ho. Així mateix, hem constatat una manca de qualitat 
democràtica en relació als mitjans de comunicació públics com són el Patronat de 

la Emissora Municipal, espai on s’aproven pressupostos però no s’hi aproven els òrgans de direcció ni 
la programació anual on la oposició no hi té cap espai on explicar-se. 
 
Considerem que el butlletí municipal “Guíxols” tampoc segueix criteris periodístics objectius, doncs la 
oposició només té un espai de 1000 caràcters mensuals. I finalment, el conveni de l’ajuntament amb 
Televisió Costa Brava estipula un únic espai d’entrevistes amb els portaveus de la oposició un cop a l’any, 
qüestió que considerem que cal revisar en una ciutat on es duen a terme plenaris mensuals. 
 
Continua llegint la notícia 
 
22 de desembre de 2021 
 

 
 
JUNTS PROPOSA L’ORDENACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I CABLEJATS AERIS 

D’ELECTRICITAT I COMUNICACIONS 
 
Al llarg dels darrers anys i amb especial intensitat durant els mesos de pandemia 
s’ha incrementat l’ús d’internet i comunicacions en streaming, multiplicant la 
demanda de serveis de banda ampla a les llars i creant la necessitat de noves 
infraestructures de comunicacions  
 
Aquesta situació i l’evolució que es preveu de més digitalització de la vida dels 

ciutadans, fa que sigui necessari emplaçar a les companyies a actuar ordenadament per tal d’evitar 
situacions de risc i d’impacte urbanístic ja que en són responsables del 
manteniment, seguretat i decòrum de les instal·lacions, i estan obligades a impedir 
provisionalitats, desordres, deixadeses i visibilitat ostensible.  
 
Continua llegint la notícia 
 
22 de desembre de 2021 
 

 
 
PROPOSEM LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA BARANA DE MAR I EL GOVERN 

(TXSF I PSC) HI VOTA EN CONTRA 
 
El mes de desembre, el grup de Junts va presentar una moció per a la protecció 
dels elements arquitectònics i patrimonials al llarg de la barana de mar. La 
proposta consistia en incloure aquests elements identitaris de la ciutat al catàleg 
de bens a protegir amb una protecció parcial per tal que en cas que fos 
necessaria una modernització del front de mar, aquesta protecció no esdevingui 
un obstacle en un futur.  

 
El patrimoni arquitectònic i cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat 
d’una col·lectivitat local i nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal 
transmetre en les millors condicions a les generacions futures. 
 
Tots els grups del consistori hi varen votar a favor, a excepció dels grups del govern que hi varen votar en 
contra   
 
Continua llegint la notícia 
 
22 de desembre de 2021 
 

 
 
JUNTS S’ABSTÉ ALS PRESSUPOSTOS DEL 2022 RECLAMANT INVERSIÓ EN 
POLITIQUES DE TRANSFORMACIÓ ECÒNÒMICA 
 

Després de tres anys reclamant més finançament per les partides destinades a la 
promoció econòmica de la ciutat, aquest pressupost segueix reflectint que 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 no diversifiqui els projectes que poden impulsar  la 
reactivació econòmica de la ciutat. Portem tres anys reclamant l’aposta per 

l’economia del coneixement que capti l’atracció de talent i no hem vist que sigui una aposta com a projecte 
estratègic, i ho lamentem perquè és del tot necessari crear ocupació qualificada pel jovent ganxó. 
 

Continua llegint la notícia 
 
10 de desembre de 2021 
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RAMON TREMOSA PRESENTA NOU LLIBRE A SANT FELIU DE GUÍXOLS PARLANT 
D’ECONOMIA, LOGÍSTICA I POLÍTICA 

 
El divendres 26 de novembre de 2021, l’exparlamentari europeu, exconseller i 
actual diputat de Junts al Parlament de Catalunya, Ramón Tremosa, va portar al 
Casino la Constància de Sant Feliu de Guíxols la presentació del seu llibre 
“Catalunya, potència logística natural”. 
 
L’acte, organitzat per l’ANC Guíxols i presentat per Jaume Roldós (economista 
guixolenc i Professor a la Universitat de Girona) va comptar amb una elevada 

assistència de públic que va poder escoltar de Ramón Tremosa aquells aspectes més destacables del seu 
nou llibre que detalla les sorprenents dades favorables i la potent situació logística i econòmica de 
Catalunya. 
 
Continua llegint la notícia 
 
28 de novembre de 2021 
 
 

 
L’OFICINA DE TURISME DE LA RAMBLA COSTARÀ 1.250.000 EUROS 
 

En sessió plenària ordinària del dia 25 de novembre de 2021, el govern de 
TXSF i PSC va sotmetre a debat el “Projecte de reforma i adequació dels 
locals de l’edifici Masó per a l’ús d’oficines” amb la previsió de que siguin 
ocupades en un futur per 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 

locals de La Caixa a la Rambla amb Carrer Major. En la proposta de compra dels locals, el grup de Junts ja 
es va posicionar en contra d’aquesta adquisició i mantindrà el seu vot en contra del projecte de reformes. 
 
En línia amb la posició defensada en el ple de principis d’any 2021 sobre la votació de la compra del local, 
creiem que es pot situar aquesta oficina de turisme en altres espais que ja són propietat de l’ajuntament 
sense necessitat d’haver de destinar mes d’un milió d’euros que la ciutat necessita en altres projectes que 
són més prioritaris. 
 
Continua llegint la notícia 
 
25 de novembre de 2021 

 
 
 

JUNTS ES PREPARA PER GUANYAR LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2023 
 

El passat dissabte 6 de novembre, els regidors de Junts amb el coordinador 
local del partit a Sant Feliu de Guíxols van assistir a la “Convenció Municipalista 
de les comarques de Girona” com a punt de sortida per a les eleccions 
municipals del 2023. 
 
Prop de dues-centes persones, entre alcaldes, regidors, diputats, alcaldables i 
coordinadors locals i comarcals de Junts, així com la consellera Gemma Geis, 

es van reunir al Centre Cultural La Mercè on es van treballar durant tot el matí dues ponències: una 
de programàtica on es varen acordar deu punts comuns per al programa de les properes municipals i una 
altra ponència organitzativa. 
 
La cloenda de la convenció va anar a càrrec de Jordi Turull, que va ser rebut amb un llarg aplaudiment per 
tots els assistents i va insistir en la importància de les eleccions municipals: “Per a un partit és fonamental 
tenir molta representació institucional als municipis. Els ajuntaments són la primera baula de l’administració, 
mirem als ulls dels ciutadans per saber els problemes que cal resoldre i poder anticipar-nos en les 
polítiques que cal fer”  
 
Continua llegint la notícia 
 
11 de novembre de 2021 
 
 

 
VOTEM EN CONTRA D’ENDEUTAR L’AJUNTAMENT AMB 5 MILIONS D’EUROSMÉS 

 
El dijous 28 d’octubre de 2021, el govern municipal va portar a Ple l’aprovació 
d’un suplement de crèdit en modalitat de préstec per 5 milions d’euros pel 
projecte de l’aparcament de Ponent. 
 
El nostre grup municipal ha mantingut la mà estesa des del principi de la 
legislatura per a la col·laboració amb els grans projectes de ciutat. Un clar 

exemple relacionat amb el fet que ens ocupa, és la predisposició de JUNTS a superar el debat de la 
ubicació de l’aparcament, malgrat la nostra proposta en programa electoral no era la proposada últimament 
pel govern;  amb l’objectiu que fos una realitat amb un ampli consens dins el consistori. 
 
No obstant, el govern ha demostrat que no té interès en fer partícip els altres grups municipals doncs no 
han impulsat cap espai de treball i debat profund amb la oposició per tractar el projecte ni el model de 
gestió. I com afegitó, porten a aprovació un endeutament de la ciutat sense haver aportat estudis de 
viabilitat econòmica prèviament. 
 
Continua llegint la notícia 
 
29 d’octubre de 2021 
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EL GOVERN (TXSF I PSC) LLOGA PER 10 ANYS EL LOCAL ELECTORAL DE TXSF AMB 
TOTA L’OPOSICIÓ EN CONTRA 
 

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” que preten donar inici als tràmits per tal de poder reformar un local a la 
plaça Salvador Espriu que va ser la seu electoral del partit de l’alcalde TXSF i i 
l’ajuntament formalitzarà un lloguer amb els seus propietaris. 
 
La portaveu de Junts a Sant Feliu de Guíxols, Cristina Vicens, va manifestar que, 

tal i com ja es defensava en el seu programa electoral, la ubicació de l’àrea de serveis socials s’hauria de 
preveure a l’edifici de l’antiga aglotap que es trova en un indret central a la ciutat i dotat d’aparcament en el 
seu entorn immediat i que li hagues agradat que s’hagues debatut amb l’oposició aquest projecte el qual 
considerem també estratègic de ciutat. 
 
Continua llegint la notícia 
 
30 de setembre de 2021 
 
 

 
JUNTS ALERTA QUE EL NOU CONTRACTE DE NETEJA I RECOLLIDA ÉS MILLORABLE 
EN MOLTS ASPECTES 

 
El mes de setembre , el govern va sotmetre a votació l’adjudicació del contracte 
de neteja viària i recollida selectiva a l’empresa CESPA que ha estat la 
concursant guanyadora de la licitació d’aquest servei. 
 
Des del grup municipal de Junts per Sant Feliu de Guíxols, valorem positivament 
l’adjudicació per tal de poder 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 pel benestar 
del ciutadà I per la imatge de la ciutat.  No obstant, creiem que no reflecteix la rellevància que hauria de 
tenir en relació a la conscienciació mediambiental i la innovación tecnològica. 
 
Continua llegint la notícia 
 
3 de setembre de 2021 
 
 
 

 
JUNTS INICIA LA CAMPANYA “ESCOLTEM ELS BARRIS” A SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

El mes de juliol, l’equip de Junts per Sant Feliu de Guíxols va iniciar l’acció 
“Escoltem els Barris” amb la que es volia que els veïns i veïnes de la ciutat ens 
expliquin quines són les coses que es poden treballar i canviar al seu barri per 
millorar-lo. 
 
Els regidors del nostre grup municipal va rebre les preguntes i suggeriments dels 
ciutadans a peu de carrer i durant les tres hores que van estar a la Rambla Joan 

Bordàs on també van repartir els butlletins d’informació municipal, que recullen algunes de les mocions 
presentades pel nostre partit polític i el posicionament en vàries de les votacions als plens municipals durant 
els primers dos anys de legislatura. 
 
Continua llegint la notícia 
 
24 de juliol de 2021 
 
 

 
JUNTS S’ABSTÉ AL CRÈDIT DE 2,4 MILIONS PER LA MANCA DE PARTICIPACIÓ 
OFERTA PEL GOVERN EN ELS PROJECTES DE CIUTAT 
 

El nostre grup municipal considera correcte la línia d’invertir en projectes que 
millorin la qualitat de vida del ciutadà o activin els motors econòmics de la ciutat, 
no obstant hem de manifestar que en els projectes de la plaça del Monestir o de 
l’aparcament previst a l’inici de la carretera de Tossa, no n’hem sigut partícips. 

 

Pensem que si es el govern vol unitat en els projectes estratègics de ciutat, ha de 
seguir la dinàmica de treball que vàrem dur a terme amb el Pla de Contingència i Recuperació i el 
desenvolupament de l’Agenda Urbana 2030, on l’oposició podem treballar propostes i debatre-les amb el 
govern per confeccionar conjuntament el resultat final del treball. 

 
Continua llegint la notícia 
 
12 de juliol de 2021 
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