Nota informativa

La Policia Local deté una persona acusada de ser el presumpte autor
de danyar una màquina expenedora i un vehicle a El Pertús.
L’Ajuntament comunica als veïns i veïnes que el passat 2 de gener la Policia Local de la
Jonquera va detenir una persona de nacionalitat francesa acusada de ser la presumpta autora
dels danys a una màquina expenedora i un vehicle a El Pertús.
La detenció va tenir lloc al punt quilomètric 777,5 i el detingut va ser traslladat a les
dependències dels Mossos d’Esquadra de Figueres. La detenció es va dur a terme gràcies a la
denúncia presentada per una treballadora de l’aparcament municipal on van ocórrer els fets
i a les imatges enregistrades per una càmera de videovigilància, que van permetre identificar
el presumpte autor del delicte.
En aquest sentit, l’Ajuntament de la Jonquera agraeix la col·laboració ciutadana i la tasca eficaç i
professional duta a terme pel cos de la Policia Local.

Els alumnes de l’escola Josep Peñuelas del Rio presenten a l’Ajuntament
els projectes de reforma del Parc d’en Lloveres

El consistori destinarà enguany una partida pressupostària de 70.000€ a adequar i millorar
el parc infantil més gran de la Jonquera a partir dels plans elaborats pels joves del centre.
La Sala de Plens de l’Ajuntament de la Jonquera acollirà dijous 25 de gener (11:30 h.) l’acte
de presentació dels diferents projectes de reforma del Parc d’en Lloveres que els alumnes de
l’escola Josep Peñuelas del Rio han dissenyat al llarg dels últims mesos. La trobada és oberta
als mitjans de comunicació.
Aquell dia, els estudiants del centre donaran a conèixer públicament al consistori els diversos
plans de millora i arranjament d’aquest espai del municipi, el parc infantil més gran de la
Jonquera, que han confeccionat a l’escola durant el 2017–dividits en diferents grups- a partir
dels coneixements adquirits a classe en matèries com les matemàtiques i la geometria.
L’Ajuntament destinarà aquest 2018 una partida pressupostària de 70.000€ a reformar aquest
parc infantil a partir dels projectes d’adequació presentats pels alumnes de l’escola Josep
Peñuelas del Rio, donant compliment, així, a un dels compromisos adquirits pel govern
municipal.
Aquesta actuació s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de dur a terme, de forma gradual,
una reforma integral dels diferents parcs infantils del municipi i de seguir empoderant el
Consell d’Infants municipal. En aquest sentit, el consistori valora molt positivament i posa en
valor la implicació demostrada per tots els membres d’aquest òrgan participatiu creat l’any 2006
que esdevé un espai de participació i debat dels joves en les polítiques del consistori, de fomenta
de la reflexió i d’aprenentatge de les dinàmiques i funcionament de l'Ajuntament.

Actuacions de millora al parc infantil de la Llar d’Infants municipal

L’Ajuntament realitzarà al llarg del 2018 una posada a punt dels elements i estructures
d’aquest equipament.
L’Ajuntament de la Jonquera ha adjudicat a l’empresa Aplicacions i Manteniment Dabau,
S.L. el contracte públic d’obres per a la millora de les instal·lacions de lleure del parc de la
Llar d’Infants municipal.
L’obra, amb un cost de 49.960,45€ (IVA inclòs), té com a objectiu diversificar l’actual oferta
lúdica infantil que s’ofereix en el municipi i oferir unes instal·lacions segures i adaptades a
les necessitats de les famílies de la Jonquera, tot reforçant així la condició d'aquestes no només
com a recursos de lleure, sinó també com a espais de relació i convivència entre els infants.
Rafael Medinilla, regidor de Territori i Qualitat Urbana, comenta que “aquestes accions formen
part de la cura que volem tenir de l’espai públic del poble. I encara que no siguin grans
obres, són necessàries per garantir la seguretat dels nens i millorar la imatge del parc“.
L’actuació consistirà en la instal·lació d’una estructura multijocs, un balancí i dues molles
que estaran protegides per una zona de seguretat pavimentada amb un terra flexible de cautxú
multicolor.

Noves millores en matèria d’eficiència i sostenibilitat energètica a la via
pública del municipi

El consistori durà a terme la renovació de l’enllumenat públic del carrer Rosselló i
l’avinguda Pau Casals amb la instal·lació de nova il·luminació LED d’alta eficiència, menys
contaminant i amb un clar estalvi energètic
Amb la voluntat de seguir fent avançar el poble en termes de sostenibilitat i eficiència
energètica, l'Ajuntament de la Jonquera durà a terme la instal·lació de nous sistemes
d’il·luminació LED al carrer Rosselló i l’avinguda Pau Casals. Ambdues actuacions tenen el
doble objectiu de millorar el rendiment de les instal·lacions elèctriques i contribuir a la
reducció d’emissions de CO2.
Un notable estalvi energètic
Els treballs consistiran en la renovació de les instal·lacions elèctriques i en la substitució de
l’enllumenat públic per nous dispositius LED que permeten reduir de forma notable 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 com el CO2.
Rafael Medinilla, regidor de Territori i Qualitat Urbana, emmarca aquesta actuació en la voluntat
de l’Ajuntament de “seguir donant passes efectives cap a una major eficiència energètica i
sostenibilitat dels equipaments i la via pública de la Jonquera. En aquesta línia, Medinilla
explica que “si volem suscitar entre els jonquerencs i jonquerenques una petita dosi de
reflexió i conscienciació sobre la despesa energètica, cal, primer, que des de les
administracions en donem exemple”.
Ambdues actuacions tindran un costal total de 47.641,22€ (IVA inclòs) i aniran a càrrec del
professional Bruno Corpas Castaño i de l’empresa Electrodomèstics Verdaguer, S.L.

L’Ajuntament millora l’accés a la zona esportiva des del carrer Molí d’En
Bosch

Els treballs consisteixen en l’arranjament de l’asfalt i la renovació i instal·lació de noves
lluminàries LED d’alta eficiència amb l’objectiu de reforçar la seguretat i l’accessibilitat del
carrer.
Amb l’objectiu d’oferir i garantir als ciutadans de la Jonquera un estat òptim i segur de la via
pública, l’Ajuntament està duent a terme la remodelació del carrer Molí d’En Bosch, projecte
necessari per a garantir la vialitat segura i accessible en aquesta via pública del municipi.
L’actuació es divideix en dues fases. En primer lloc, la renovació de les set lluminàries
actualment existents i la instal·lació d’un total de vuit noves lluminàries LED d’alta
eficiència -menys contaminants i amb un clar estalvi energètic- per tal de millorar la il·luminació
d’aquest vial. I en segon lloc, s’efectuarà la pavimentació i il·luminació de l’accés peatonal a
la zona esportiva des d’aquest carrer, que actualment presenta un asfalt en avançat estat de
deteriorament.
L’obra té un cost de 59.883,64€ (IVA inclòs) i anirà a càrrec de l’empresa Construcmega 2013,
S.L.

Reunió informativa sobre l’inici de les obres de remodelació del carrer
Major

L’Ajuntament de la Jonquera convida els veïns, veïnes i comerciants a assistir, el proper
dimarts 6 de febrer, a una reunió informativa sobre l’inici de les obres, la planificació i la
circulació alternativa del projecte de remodelació del carrer Major.
La sessió es durà a terme als Porxos de Can Laporta a les 19:30 h. i és oberta a tota la
ciutadania.

L’Ajuntament redactarà el projecte de reforma del Parc d’en Lloveres a
partir de les propostes elaborades pels alumnes de l’escola Josep
Peñuelas del Rio

El consistori estudiarà els diversos projectes presentats pels joves d’aquest centre i
destinarà enguany una partida pressupostària de 70.000€ a adequar i millorar el parc
infantil més gran de la Jonquera.
La Sala de Plens de l’Ajuntament de la Jonquera ha acollit avui dijous 25 de gener l’acte de
presentació dels diferents projectes de reforma del Parc d’en Lloveres que els alumnes de
l’escola Josep Peñuelas del Rio han dissenyat al llarg dels últims mesos. A la trobada hi han
assistit –en representació del consistori- l’alcaldessa Sònia Martínez; el primer Tinent d’alcalde i
regidor de Territori i Qualitat Urbana, Rafael Medinilla; la regidora d’Educació, Míriam Lanero; i la
regidora Montserrat Martínez. També hi ha pres part el cap d’estudis del CEIP Peñuelas del Rio.
Els estudiants de 6è A i 6è B del centre han donat a conèixer els diversos plans de millora i
arranjament d’aquest espai del municipi, el parc infantil més gran de la Jonquera, que han
confeccionat a l’escola durant el 2017–dividits en 10 grups- a partir dels coneixements adquirits
a classe en matèries com les matemàtiques i la geometria.
L’Ajuntament donarà resposta a aquest valuós treball realitzat pels nens i nenes tot destinant,
aquest 2018, una partida pressupostària de 70.000€ a reformar aquest parc infantil a partir dels
projectes d’adequació presentats, complint així un dels compromisos adquirits pel govern
municipal.
L’Ajuntament posa en valor l’elevat nivell tècnic de tots els projectes presentats
Els 10 grups d’alumnes que han participat de la iniciativa han presentat oralment i de forma
individual cadascun dels projectes que han elaborat, detallant conceptes com les zones en
què s’ha dividit el parc, les millores que s’haurien de dur a terme en cadascuna d’elles o el
mobiliari que caldria habilitar-hi. Finalment, un cop realitzades les presentacions, els grups han
fet entrega a l’Ajuntament dels respectius plànols que han confeccionat, així com del projecte
escrit, on hi consten la justificació i la descripció de les propostes.
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, ha agraït a tots els alumnes i a la comunitat
educativa del centre la seva participació i implicació en el projecte i destaca que “veure com els
nostres infants s’han fet seu aquest repte des del primer moment i s’han compromès en la
definició del poble del present i del futur ens encoratja a seguir treballant per enfortir la

capacitat participativa dels nostres veïns i veïnes”. Per tot plegat, Martínez avança que “ara,
el proper pas, és estudiar detingudament els diferents projectes i aprofitar-ne el bo i millor
de cadascun d’ells per confeccionar un sol pla que doni resposta a totes les necessitats
de les famílies i nens i nenes de la Jonquera”. En aquest sentit, un cop analitzada la seva
viabilitat pels tècnics municipals, l’Ajuntament presentarà als alumnes del centre el projecte
definitiu que resulti d’aquest procés.
Aquesta actuació s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de dur a terme, de forma gradual,
una reforma integral dels diferents parcs infantils del municipi i de seguir apoderant els
infants del municipi i, de forma especial, el Consell d’Infants. En aquest sentit, el consistori
valora molt positivament i posa en valor la implicació demostrada per tots els membres d’aquest
òrgan participatiu creat l’any 2006, que esdevé un espai de participació i debat dels joves en les
polítiques del consistori, de foment de la reflexió i d’aprenentatge de les dinàmiques i
funcionament de l’Ajuntament.

