L'Ajuntament destinarà durant el 2018 més de mig milió d’euros en
reforçar la seguretat al centre urbà, millorar la via pública i adequar els
equipaments municipals

El pressupost municipal per a l‟any vinent augmenta en més de 500.000€ respecte el de
l‟actual curs i ascendeix fins als 6.807.692€. Els comptes, a més, reflecteixen una reducció
del deute públic del 3,42%.
El Ple de l‟Ajuntament de La Jonquera va aprovar inicialment dijous 30 de novembre el
pressupost municipal per a l‟any 2018. Els comptes aprovats recullen un increment global de
509.032,38€ respecte el 2017, un import que serà destinat principalment a la realització
d'inversions. Sònia Martínez, alcaldessa de La Jonquera, ha definit els comptes de 2018 com a
"raonables i sensats", tot destacant l'aposta que fa l'Ajuntament "per donar prioritat al reforç
de la seguretat ciutadana i a la millora de l‟espai públic i dels equipaments compartits”.
Reducció del deute i increment de les inversions
L'increment del pressupost ha estat possible, en bona part, gràcies a la reducció de
l‟endeutament públic en un 3,42%, situant-se en el 7,8%; fet que permet destinar recursos
addicionals al capítol d'inversions. Així, el consistori disposarà durant el 2018 d‟un total de
507.500€ per invertir.
En aquest sentit, Martínez afirma que "aconseguir reduir el deute havent passat el període
de crisi i, sobretot, mantenint els serveis i el nivell d'inversions és un repte del qual
n'estem molt contents i està basat en el rigor en la gestió dels recursos. Ara toca retornar
l'esforç realitzat per part dels ciutadans aquests anys amb bones inversions i mantenint la
mateixa eficiència."
L‟execució de l‟aparcament del carrer Albera, inversió cabdal per al 2018
En el capítol d‟inversions, el consistori destinarà l‟any vinent una partida de 350.000€ per a
desenvolupar l‟aparcament del carrer Albera, que permetrà seguir actuant en la millora del
casc antic de la vila. I encara en clau urbanística, també és prevista la redacció dels projectes
dels carrers Rocaberti i Santa Llúcia, d‟ampliació de la Biblioteca o de millora de la
senyalització direccional; així com una partida de 200.000€ destinada íntegrament a la millora
de les vies urbanes, i una línia de subvencions per un valor de 50.000€ per a l‟arranjament i
millora de façanes del carrer Major.

Mentrestant, entre les inversions més destacades per al 2018, també hi ha l‟arranjament del
Parc d‟en Lloveras proposada pel Consell d‟Infants (70.000€); la renovació d‟ordinadors de
l‟Ajuntament (9.000€), amb l‟objectiu de millorar les condicions de treball dels treballadors
municipals, seguir oferint un servei òptim i adequat a la ciutadania i adaptar-se a l‟administració
electrònica; l‟adquisició de nova maquinària (10.000€); o el programa de gestió del temps
(8.500€).
La seguretat ciutadana, una prioritat de govern
L‟Ajuntament de La Jonquera té entre els seus eixos de treball prioritaris la posada en marxa de
polítiques i accions que ajudin a millorar la seguretat ciutadana en el municipi. Aquesta
preocupació, compartida per tota la població, ha estat per al govern municipal un dels principals
reptes a encarar des del primer dia.
En aquest sentit, el pressupost municipal 2018 inclou la consignació d‟una plaça de seguretat
a la Policia Local, la previsió de la cobertura d‟algunes baixes al cos policial i una nova fase
d‟instal·lació de càmeres de seguretat al centre urbà.
Potenciació del teixit associatiu i educatiu i adequació dels espais compartits
Els comptes municipals per a l‟any vinent aprovats inicialment pel consistori també contemplen
una inversió de prop de 200.000€ destinada a la conservació dels centres escolars, de la
zona esportiva i dels serveis generals.
En matèria educativa, es mantenen tant l‟aportació a l‟escola de música per al projecte „Imúsica‟ com la subvenció per a la compra de llibres de text de primària. D‟altra banda, les
subvencions a les entitats culturals i esportives augmenten en un 20%.
L‟Ajuntament actua en la prevenció contra incendis
Finalment, el pressupost 2018 incorpora una partida municipal de 21.300€ per al manteniment
de l‟obertura de les franges de prevenció contra incendis. Una actuació prioritària per al
consistori.

L'Ajuntament de La Jonquera, ara també a Twitter

L‟Ajuntament de La Jonquera es dota, per primera vegada, d‟un compte oficial en aquesta
xarxa social amb la finalitat de fer arribar als ciutadans informació local d‟interès. Aquest
canal corporatiu s‟afegeix al ja existent a través de la plataforma Facebook.
L‟aposta ferma de l‟Ajuntament per la transparència, la informació, la comunicació 2.0 i
l‟apropament als veïns i veïnes de tota l‟actualitat municipal s‟ha traduït, aquest mes de
desembre, en l‟impuls d‟un compte oficial a la xarxa social Twitter amb l‟objectiu de facilitar
el contacte i la comunicació amb la ciutadania.
Qualsevol usuari de Twitter que cerqui @AjJonquera es trobarà amb el compte oficial que
l‟Ajuntament ha habilitat en aquesta xarxa social. L‟objectiu és aprofitar la gran implantació i
popularitat de Twitter per obrir un nou canal de comunicació amb la ciutadania. A través
d‟aquest perfil es difondran continguts d‟interès general com notícies, l‟agenda cultural i
esportiva local, informacions dels diferents serveis municipals, ofertes de feina o alertes
d‟incidències.
Sònia Martínez, alcaldessa de La Jonquera, explica que “aquest canal és imprescindible avui
en dia per poder contactar amb la ciutadania amb agilitat i sense el formalisme tradicional
de l‟administració”. En aquest sentit l‟alcaldessa també ha volgut destacar que “Twitter s‟està
convertint en la font d‟informació principal d‟un sector important de la població, i per això
estem apostant per aquest tipus de canals digitals”.
Per tot plegat, Martínez destaca l‟aposta de l‟equip de govern per les xarxes socials i assegura
que l‟objectiu és “seguir creixent, poder-nos comunicar més i millor amb els veïns i veïnes
de La Jonquera i interactuar obtenint i atenent tant les queixes com les propostes que ens
arriben”.
El nou perfil oficial de l‟Ajuntament a la xarxa social Twitter se suma al ja existent a la plataforma
Facebook, www.facebook.com/ajuntamentdelajonquera/, que també ofereix als veïns i veïnes
una aproximació a l‟actualitat del municipi i un canal de comunicació directa amb l‟administració.

Els perfils de Can Laporta a les xarxes socials deixaran d’estar actius

Tota l‟actualitat informativa, cultural, lúdica i esportiva del municipi es podrà consultar a
través dels canals corporatius de l‟Ajuntament de la Jonquera a Facebook i Twitter.
A partir del mes de gener, els perfils del Centre Cultural municipal Can Laporta a les xarxes
socials Facebook i Twitter restaran inactius. Així, tota l‟actualitat informativa, cultural, lúdica i
esportiva del municipi es podrà consultar de forma àgil i exhaustiva tant al web de l‟Ajuntament
de la Jonquera com a través dels canals corporatius que el consistori té habilitats a les
plataformes Facebook i Twitter.
El Centre Cultural de l’Albera “Can Laporta”, inaugurat l’any 2003, és el principal espai de
trobada de les entitats del municipi i actualment acull l’Escola Municipal de Música, el Punt
d’Informació Juvenil, el Punt Òmnia, el servei d’assessorament i recursos a les entitats, taller
socials, l’Oficina de Gestió Cultural, l’Oficina del Casal de l’Avi, el Centre d’Informació i
Interpretació del Paratge d’Interès Nacional de l’Albera, i l’Àrea de Serveis Socials.

Noves passes en favor de l’eficiència i la sostenibilitat energètica

L‟Ajuntament substituirà més d‟un centenar de bombetes i làmpades dels carrers del
municipi per dispositius d‟il·luminació LED, una tecnologia molt menys contaminant i més
eficient des del punt de vista energètic.
Amb la voluntat de seguir fent avançar el poble en termes de sostenibilitat i eficiència
energètica, l‟Ajuntament de la Jonquera ha aprovat l‟adjudicació dels contractes per a la
instal·lació de nova il·luminació LED al municipi. L‟aprovació es va dur a terme en el marc de
la darrera Junta de Govern Local per un import de 12.741,77€ (IVA exclòs).
L‟actuació, que té el doble objectiu de millorar el rendiment de les instal·lacions elèctriques i
contribuir a la reducció d‟emissions de CO2, es durà a terme a la zona del Carme-Cavi i als
carrers Horta d‟En Geli, Migdia, Falguers, i Roc de Miradones.
Un important estalvi energètic per al municipi
Els treballs consistiran en la substitució de 62 bombetes de vapor de sodi i 39 làmpades de
vapor de mercuri per un nombre igual de dispositius LED amb la mateixa potència, que
permetran reduir substancialment l‟actual despesa energètica. A més, la il·luminació LED, a
diferència de la que s‟utilitzava fins ara, és totalment sostenible i no emet gasos d‟efecte
hivernacle. Així, és previst que amb l‟actuació es redueixin fins a 8.420 wats.
Rafael Medinilla, regidor de Territori i Qualitat Urbana, assegura que “volem fer de la Jonquera
un municipi implicat en la lluita contra el canvi climàtic i en l‟adopció de noves
tecnologies més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i més eficients per als
nostres veïns”. En aquesta línia, Medinilla explica que “si volem suscitar entre els veïns i
veïnes una petita dosi de reflexió i conscienciació sobre la despesa energètica, cal,
primer, que des de les administracions en donem exemple”.

L’Ajuntament aprova les subvencions per a l’adquisició de material
escolar

Entre l‟1 i el 31 d‟octubre es van presentar un total de 87 sol·licituds.
L‟Ajuntament ha aprovat aquest mes de desembre la concessió de subvencions per a
l‟adquisició de material escolar per a alumnes en etapa escolar obligatòria (educació
infantil, primària i ESO). En concret, aquest 2017 el consistori ha atorgat ajuts econòmics per a la
compra de llibres de text, llibres de lectura i quaderns dirigits a famílies que, per qüestions
socioeconòmiques, tenen dificultats per adquirir material escolar.
Entre l‟1 i el 31 d‟octubre es van presentar un total de 87 sol·licituds; d‟aquestes, 16 van
quedar desestimades per no complir amb alguna de les condicions requerides.
Míriam Lanero, regidora d‟Educació, Joventut i Benestar Social, explica que “aquest
recolzament econòmic és vital per garantir que tots els nostres joves i infants rebin una
formació adequada i de primer nivell independentment de la seva situació
socioeconòmica, i és clau per prevenir el risc d‟exclusió social en una etapa tan primordial
com és l‟acadèmica”.

L’Ajuntament incorpora un jove en situació d’atur en el marc del
Programa Garantia Juvenil

El consistori s‟uneix un cop més a aquest projecte del Servei d‟Ocupació de Catalunya
(SOC) que aposta per oferir una formació i una primera experiència professional que
permeti als joves obrir-se pas en el món laboral.
Dotar els joves d'eines i recursos que els ajudin a entrar al mercat laboral és des del primer dia
una de les principals prioritats de l'equip de govern. És per això que, mitjançant una subvenció
del Servei d‟Ocupació de Catalunya (SOC) -circumscrita al Programa Garantia Juvenill‟Ajuntament de la Jonquera va incorporar a finals del passat mes de novembre un jove en
règim de pràctiques.
La persona contractada treballa, des del 30 de novembre, com a Dinamitzador a l‟Àrea de
Serveis a les Persones, especialment en el Punt Jove i en el Casal d‟Avis. Tanmateix duu a
terme altres tasques de suport a l‟Àrea de Serveis a les Persones, com ara atenció al públic,
tractament d'arxius, elaboració de documents i material divulgatius, o disseny i planificació
d‟accions i activitats. El contracte té una durada de sis mesos.
Amb aquesta contractació l‟Ajuntament de la Jonquera segueix treballant i fent esforços per tal
de contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a millorar les condicions d‟accés dels joves
al mercat laboral. En aquest sentit, Sònia Martínez, alcaldessa de La Jonquera, ha posat en valor
la “necessària col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en la promoció de projectes
encaminats a la inserció laboral dels joves”.

La Jonquera acull un reunió de treball del projecte transfronterer
‘Cooperem’

El pla té com a objectius millorar els sistemes conjunts d'informació a banda i banda dels
Pirineus i la prevenció del risc a través de la gestió de la interfase urbana forestal la
Jonquera-el Pertús.
El centre cultural Can Laporta va acollir dilluns 11 de desembre una reunió de treball del
projecte „Cooperem‟, un pla transfronterer de gestió compartida d‟emergències i prevenció
d‟incendis a la zona fronterera de les comarques gironines i als Pirineus orientals. El projecte
està finançat i impulsat pel Departament d'Interior de la Generalitat, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació; la Diputació de Girona; el cos de bombers francesos; el Consell
Departamental dels Pirineus Orientals; l'Oficina Nacional de Boscos; i la Mancomunitat de les
Alberes.
„Cooperem‟ ha estat escollit, amb la màxima puntuació, per formar part del programa europeu de
cooperació territorial „POCTEFA 2014-2020‟, creat per fomentar el desenvolupament sostenible
del territori fronterer entre els països d‟Espanya, França i Andorra. El projecte té una durada
prevista de tres anys i compta amb un pressupost de 2.556.505€, dels quals 1.661.728 euros
provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Una eina de primer nivell en la prevenció d‟incendis
Durant la sessió de treball celebrada a la Jonquera s‟han planificat les diverses accions a dur
a terme al llarg dels propers mesos en el marc d‟aquest ambiciós projecte, que té com a
objectius millorar els sistemes conjunts d'informació; la prevenció del risc d‟incendis a
través de la gestió de la interfase urbana forestal la Jonquera-el Pertús; i una proposta operativa
sobre intervenció conjunta transfronterera dels bombers que inclou disposar d'un centre de
comandament avançat comú.
En definitiva, preveu que davant qualsevol situació d‟emergència a la zona fronterera
s‟activin automàticament tant els serveis d‟emergència francesos com els catalans, sense
necessitat d‟autoritzacions prèvies. Aquesta eina pot ser molt útil per qualsevol tipus
d‟incident, però, sobretot, molt important pels incendis forestals.

Canvis en el repartiment de competències de l’equip de govern
municipal

Rafael Medinilla assumeix la Regidoria de Seguretat Ciutadana, mentre que Narcís
Quintana passa a ser el titular de l‟àrea d‟Hisenda.
Tot donant compliment al pacte de govern de les formacions de CiU i PSC-CP a l‟inici de
l‟actual mandat, aquest mes de desembre entren en vigor dos canvis de competències entre els
regidors del govern municipal.
D‟una banda, Rafael Medinilla Martínez (CiU) passa a assumir la Regidoria de Seguretat
Ciutadana, àrea que fins a dia d‟avui estava integrada dins de Govern Local. Així, Medinilla es
converteix en el titular de les regidories d‟Ordenació del Territori, Qualitat Urbana i Seguretat
Ciutadana.
D‟altra banda, Narcís Quintana Martínez (PSC-CP) suma l‟àrea d‟Hisenda a les seves
responsabilitats prèvies, que són les regidories de Govern Local i Noves Tecnologies.

L’Ajuntament dota l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil amb un
vehicle 4x4 per dur a terme les seves tasques

El tot terreny formava part de la flota de vehicles del cos de la Policia Local de la
Jonquera.
L‟Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de la Jonquera compta des d‟aquest
mes de desembre amb un nou vehicle per realitzar tasques de prevenció i seguiment. Es
tracta d‟un tot terreny Nissan Pick-Up, provinent de la flota de vehicles del cos de la Policia
Local i cedit gratuïtament a l‟AVPC un cop aquest va ser donat de baixa el passat mes de juliol.
Aquesta adquisició respon a la voluntat de l‟Ajuntament de continuar donant suport a l‟entitat en
la seva tasca al servei de la seguretat dels veïns i veïnes del municipi. En paraules de Jordi
Picornell, regidor de Medi Ambient, el nou vehicle “permetrà millorar la capacitat de resposta
d‟aquest valuós cos de voluntaris i representa una mostra més del compromís de
l‟Ajuntament per tal de garantir que els cossos de seguretat disposin dels millors
equipaments i recursos per a l‟exercici de a seva feina”.
Un equip de voluntaris al servei del municipi
L‟AVPC de la Jonquera es va estrenar l‟any 2009 i realitza tasques com prevenció i actuació en
situacions de risc greu o catàstrofe; protecció i socors de persones, bens i medi ambient;
promoció i realització d‟activitats de caràcter voluntari; col·laboració en l‟elaboració i
desenvolupament dels diferents plans d‟emergència; i prevenció, gestió i informació als veïns i
veïnes per tal de contribuir al bon desenvolupament d‟esdeveniments i activitats.
En relació a la tasca de l‟AVPC, Picornell assegura que “estem molt satisfets amb el rol que
els voluntaris de Protecció Civil han desenvolupat en les actuacions que s‟han fet al
municipi. Aquest any s‟han incorporat cinc voluntaris nous que han rebut la formació de
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a l‟ISPC, incrementant així el nombre de
voluntaris”.
Picornell, a més, afegeix que “l‟associació és un cos que col·laborarà en el futur amb el
consistori duent a terme unes tasques de gestió i informació a la població que són
absolutament vitals i necessàries. Des de l‟Ajuntament posem en valor la tasca que té
encomanada aquesta associació al nostre municipi”.

L’Escola Municipal de Música es consolida com un valuós espai de
formació i dinamització cultural de la Jonquera

Durant el curs 2016/2017 el centre ha acollit un total de 62 alumnes provinents d‟una
desena de poblacions veïnes.
L‟Ajuntament de la Jonquera fa una valoració molt positiva de les dades i del funcionament de
l‟Escola Municipal de Música durant el curs 2016/2017. L‟any passat, un total de 62 persones
-amb edats compreses entre els 4 i els 73 anys- van participar dels diferents graus, cursos i
tallers musicals impulsats des del centre.
Míriam Lanero, regidora d‟Educació, posa especial èmfasi en "l'excel·lent tasca del personal
de l‟escola, no només per tal que les propostes siguin un èxit d'assistència i participació,
sinó també per les múltiples tasques divulgatives i d'aprenentatge que realitzen". En
aquest sentit, Lanero afegeix que "l'acceptació de les diferents activitats demostra la bona
salut de què gaudeix la cultura en el municipi i al territori, per això des de l'Ajuntament es
treballa constantment per potenciar l'equipament".
Durant el curs 2016/2017, l‟Escola Municipal de Música va oferir als usuaris classes de
múltiples instruments tals com piano, violí, violoncel, clarinet, saxofon, guitarra, guitarra
elèctrica, baix elèctric i bateria. Així mateix, va realitzar programes musicals de diferent
categoria segons l‟edat i els coneixements musicals: descoberta, sensibilització, elemental,
aprofundiment, grau professional, juvenil i adult.
Finalment, al llarg de l‟any passat el centre també va oferir formació i cultura fora de les
instal·lacions de l‟Escola. D‟una banda, es van organitzar activitats a les dependències
d‟altres centres del municipi, com és el cas del taller de rítmica corporal que va tenir lloc al
Casal de l‟Avi i les activitats didàctiques que es van celebrar als centres escolars (el
projecte „Cantem? Cantem!‟, per a les escoles de primària de la zona; i el projecte „I-Música‟, per
als alumnes de 1er i 2on d‟ESO de l‟Institut de la Jonquera).
D‟altra banda, també es van oferir propostes culturals fora de la pròpia vila, com ara la Festa
de la Primavera (Centre de dia d‟Agullana), la mostra d‟artistes al Castell de Sant Ferran, la
mostra de jazz al Festival de Jazz de Figueres, la participació al Festival Fem Música i a la
novena Orquestrada organitzada pel Conservatori de Girona.

Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya

Dijous 21 de desembre es van celebrar arreu del país les eleccions al Parlament de
Catalunya. Amb una participació total del 77,19% (1.330 persones) els resultats a la
Jonquera van ser els següents:

. C‟s

452 vots (34,29%)

. JUNTSxCAT

288 vots (21,85%)

. ERC-CatSí

269 vots (20,41%)

. PSC

129 vots (9,79%)

. PP

65 vots (4,93%)

. CatComú-Podem

56 vots (4,25%)

. CUP

39 vots (2,96%)

. PACMA

8 vots (0,61%)

. RECORTES CERO-GRUPO VERDE 3 vots (0,23%)
. PU M+J

2 vots (0,15%)

. Vots en blanc

7 (0,53%)

. Vots nuls

12 (0,90%)

