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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

En què invertiries 100.000€?
DESTACATS
Nova edició del projecte d’educació inclusiva I-Música
La Jonquera disposarà de nous punts de videovigilància
Comencen les obres de reforma de la Campa
L’Ajuntament de la Jonquera ja està entre els menys endeutats de Catalunya

EDITORIAL
TREBALLANT PER MILLORAR LA
SEGURETAT
Des de l’Ajuntament seguim treballant intensament, amb totes
les competències que tenim, per millorar la seguretat ciutadana. En aquest sentit, durant els darrers mesos hem fet algunes
accions importants que, sumades a actuacions ja realitzades
anteriorment, busquen reduir els actes delictius.
Per començar, hem aprovat un augment de la dotació de càmeres de videovigilància al carrer, proporcionant així als cossos de
seguretat més instruments per a activitats rutinàries de control,
com ara la captació de matrícules. Concretament, s’han instal·lat
nous dispositius als carrers Andalusia, Francesc Macià, Llobregat, Bosch de la Trinxeria, Major, plaça Àrias Comellas, Miquel
Martí Pol i a la zona esportiva.
D’altra banda, hem iniciat els treballs de reforma de la zona de
la Campa, que en el futur acollirà la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra. Estem executant l’urbanització de la zona i, un
cop finalitzat, aquest projecte suposarà un punt d’inflexió per al
poble, tant en termes de seguretat com de millora de la fesomia
urbana, ja que dignificarà l’entrada al poble i farà més agradable
per a vianants tota la zona.
Finalment, des de l’Ajuntament ens hem personat com a acusació particular en diferents procediments judicials contra persones sospitoses d’haver comès delictes a la Jonquera. En total, ja
són 10 els procediments ens els que participem.
Totes aquestes accions s’emmarquen en un context de treball
continuat en col·laboració amb els cossos policials, però sempre des dels escassos instruments que com a Ajuntament tenim
per fer front a xarxes i organitzacions que, en molts casos, són
d’abast internacional.
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Sònia Martínez
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SABIES QUE...
CAFÈ AMB L’ALCALDESSA
L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, vol conèixer
les inquietuds, els dubtes, suggeriments o preocupacions
dels ciutadans. Per això, us recordem que teniu disponible
l’espai “Un cafè amb l’Alcaldessa”, per poder mantenir
una conversa distesa sobre qualsevol qüestió d’interès
públic i de competència municipal. Aquesta iniciativa pretén ser un canal de participació ciutadana i potenciar la
proximitat dels jonquerencs i jonquerenques amb l’Ajuntament. Us interessa? No dubteu en trucar al 972 554 005,
o envieu un correu a alcaldia@lajonquera.cat.

Tema del dia
Pressupostos Participatius’19
Vols saber-ne més?
Vine a l’acte públic de
presentació!
Dimecres 27 de febrer
porxos de Can Laporta
19.30h

Arrenquen els primers pressupostos
participatius de la Jonquera
L’Ajuntament posa en marxa per primera vegada en la història del municipi un
projecte de pressupostos participatius, amb què els veïns i veïnes podran decidir
el destí de fins a 100.000€ del Pressupost Municipal.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Qui pot presentar propostes?
- Persones majors de 16 anys empadronades al municipi
- Les associacions i entitats registrades a la vila
Com es presenten les propostes?
- Telematicament: http://decidimlajonquera.cat
- Presencialment: retallant la butlleta que trobaràs en aquest fulletó i dipositant-la en la bústia habilitada per a
tal efecte al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 4)
Quan finalitza el període de recollida de propostes?
Les propostes es poden presentar fins al 29 de març.

1a

FASE

ANÀLISI I VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES RECOLLIDES

Les butlletes recollides presencialment i telemàticament seran valorades i analitzades pels serveis tècnics municipals
Quins requisits han de complir les propostes per ser vàlides?
- Han de ser propostes d’inversió de competència municipal
- No poden superar l’import de 100.000€
- No poden referir-se a actuacions que ja s’ estiguin portant a terme
- Cal que siguin propostes viables tècnicament
- No poden contradir el marc jurídic i legal existent
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FASE

FÒRUM CIUTADÀ
Les propostes que superin el filtratge anterior es debatran en el Fòrum. Els assistents decidiran els projectes
finalistes que passaran a la votació final. El fòrum és un acte obert a tota la població.
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FASE
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
Qui podrà votar?
Tindran dret a vot totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi.
Com es votarà?
- Votació telemàtica: https://decidimlajonquera.cat
- Votació presencial: Servei d’Atenció Ciutadana (Plaça de l’Ajuntament, 4)
Quan es podrà votar?
A determinar
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Gestió municipal
Les façanes del carrer del Gràfic
seran rehabilitades
L’Ajuntament de La Jonquera repararà les façanes
laterals de l’edifici del carrer del Gràfic, que actualment
estan molt deteriorades. Es tracta del lloc que va acollir
l’antic parc de bombers, una zona que es va reconvertir
en un carrer d’unió entre el Carrer Vell i Carrer Major.
Les actuacions formen part de l’interès de l’Ajuntament
per millorar l’estètica de les zones més cèntriques,
visitades i comercials de la vila. Tenen un cost de 13.000
€ i consisteixen a repicar les parets en mal estat, netejar
amb aigua a pressió tota la superfície, el remolinat de
les mateixes i, posteriorment, la pintura de les façanes.
També es repararà l’arc i el contrafort que hi ha a
l’entrada oest del carrer.

Un centenar de famílies reben ajuts per
a llibres de text
L’Àrea de Serveis a les Persones de la Jonquera ha aprovat
els ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text, llibres de
lectura i quadernets per a famílies amb nens i nenes que
cursen ensenyament obligatori, tant de primària com de
secundària, de l’any 2018. De les 124 sol·licituds que es van
presentar en el termini comprés entre l’1 i el 31 d’octubre,
100 famílies han estat beneficiàries d’aquestes subvencions.
Pel que fa al 2019, un any més, l’Ajuntament renovarà el seu
compromís amb l’educació inclusiva i equitativa dels més
petits, que es traduirà en una aportació de 6.000 € destinada
a subvencionar la compra de llibres de text dels alumnes de
primària del municipi.

L’edifici dels mestres pateix aluminosi i
serà enderrocat
Es tracta d’una actuació necessària per tal d’evitar
possibles riscs per a vianants i vehicles.
Durant els pròxims dies, l’edifici dels mestres de la Plaça
Sangtraït serà enderrocat. El bloc, destinat a habitatges
per a mestres i actualment buit, pateix d’aluminosi, una
patologia del formigó motivada per un tipus de ciment
defectuós. Segons l’informe tècnic de l’arquitecte
municipal, elaborat el passat mes de desembre, l’actuació
d’enderroc es considera urgent a causa de la perillositat
per a vianants i vehicles. El seu estat, en avançada
deterioració, pot ocasionar despreniments d’objectes.

Operatiu policial d’abast internacional
contra el tràfic de persones
El passat 27 de novembre, la Jonquera va ser escenari d’un
operatiu policial de gran escala que va tenir com a objectiu
detectar i detenir responsables de prostitució il·legal i del tràfic
de persones. L’acció es va saldar amb diversos detinguts
i amb l’alliberament de noies que eren víctimes d’aquesta
xarxa d’abast internacional. En total, l’operatiu va desplegar
un helicòpter, 15 furgons de la Guàrdia Civil (coordinats des
de l’UCO) i 8 vehicles amb agents de paisà. El desplegament
formava part d’una operació d’abast internacional, que va
implicar actuacions policials en altres punts de l’Estat i en
països estrangers com França, Itàlia o Romania. La valoració
des de l’Ajuntament és molt positiva. Segons l’alcaldessa, Sònia
Martínez “és reconfortant que s’estiguin detenint proxenetes i
alliberant noies que són usades com a esclaves”.
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Gestió municipal
Nou programa d’ocupació per als joves
de la Jonquera
Ets jove i tens ganes d’assolir experiència i coneixements
en un ambient agradable? El projecte Okup’Alt de
l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
compta amb l’estreta col·laboració de l’Ajuntament, i
combina formació professionalitzadora i relació amb
el món empresarial de la comarca. A més, permet
empoderar els joves participants per tal que augmentin
les seves capacitats i habilitats professionals, i que així
afavoreixin el seu nivell d’autoestima i alhora la seva
autonomia. La iniciativa ofereix 3 mesos de formació en
forestal, manteniment i perruqueria. Comença el 21 de
gener i finalitza el 18 d’abril. Per apuntar-se, us podeu
inscriure-hi trucant al 972 67 37 28, o enviant un correu
electrònic a asanchez@altemporda.cat.

Nova edició del projecte d’educació
inclusiva I-Música
El passat 11 de gener els alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut
van iniciar el projecte I-Música. La iniciativa, compartida entre
l’Institut i l’Escola de Música, té com a principal objectiu
donar l’oportunitat als joves d’aprendre a tocar un instrument
al llarg del curs acadèmic i en horari escolar. Enguany, els
alumnes de 1r aprendran a tocar un instrument de vent com
la flauta travessera, el clarinet i el saxòfon. En canvi, els de
2n continuaran practicant amb els instruments de corda que
van començar a tocar el curs passat (violins i violoncels). La
iniciativa compta amb el suport econòmic del consistori, que
en el Pressupost d’enguany ha previst una partida econòmica
de 10.200€ per al projecte.

L’alcaldessa de la Jonquera
demana a la Generalitat una solució
al tancament parcial del Parc de
Bombers
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, s’ha posat
en contacte recentment amb Miquel Buch, Conseller
d’Interior de la Generalitat, i amb Albert Ballesta, Director
dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, per tal de
conèixer la situació del Parc de Bombers del municipi
i demanar-ne la reobertura i normalització del servei,
parcialment tancat des de fa algunes setmanes com
a conseqüència de la manca d’efectius. En el mateix
sentit, l’alcaldessa també ha parlat amb el conseller
d’Interior del Govern de la Generalitat, Miquel Buch.
Martínez ha expressat a tots dos la inquietud del
consistori per l’elevat risc que representa tenir un parc
de bombers sota mínims en una zona geogràfica que en
el passat ja ha viscut desastres forestals i demana que
s’hi destinin els recursos necessaris per tal de corregir
les mancances existents en matèria d’eines, camions,
materials i es duguin a terme les gestions necessàries
per tal que pugui reobrir amb normalitat, sortint així de
la situació de desprotecció en què actualment es troba
el nostre terme municipal .
Amb aquesta demanda per part de l’alcaldessa,
l’Ajuntament se suma als crits d’alerta dels propis
integrants del Cos de Bombers de la Generalitat, a qui
Martínez defineix com a “imprescindibles” per les seves
actuacions “àgils, professionals i resolutives”.

Ja estan instal·lats els tòtems informatius sobre els recursos naturals i patrimonials que es poden visitar i trobar
a La Jonquera. Una mesura que impulsarà el territori i el
turisme, i orientarà als visitants i veïns del municipi!
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Gestió municipal
Comencen les obres a la Campa
Arrenca el projecte de reforma de tota aquesta
zona, que acollirà en el futur la nova comissaria
dels Mossos d’Esquadra.
S’han iniciat les primeres actuacions a la Campa. Es
tracta d’una sèrie d’operacions prèvies o preliminars, que
adeqüen i preparen el terreny i la zona per poder iniciar
les obres finals. Aquest projecte, d’abast estratègic per
al municipi, transformarà l’accés al carrer Carles Bosch
de la Trinxeria, fent-lo més ampli, construint un nou voral,
substituint l’actual vial per un espai enjardinat per al pas
dels vianants i plantant nous plataners per tal de crear
una entrada agradable a la vila. Així mateix, es realitzarà
una connexió per a vianants entre aquest carrer i el 6
d’Octubre, que facilitarà l’accés a la futura comissaria
dels Mossos d’Esquadra. Els treballs també inclouran
millores en l’enllumenat i la instal·lació de mobiliari urbà
i noves senyalitzacions. Finalment, està prevista una
millora general del carrer dels bombers i la brigada.
La Generalitat ja ha obert la licitació del contracte de
serveis per la redacció del projecte de la comissaria de
Mossos d’Esquadra. Tot apunta, així doncs, a que els
veïns i les veïnes de la Jonquera podran gaudir aviat
de la nova zona. Es tracta d’un projecte “prioritari per
a l’Ajuntament”, tal com senyala l’alcaldessa, Sònia
Martínez, explicant que “suposarà la millora de tota
l’entrada sud del poble, donant-li més visibilitat
i fent-la més accessible i agradable tant per als
vehicles com per als vianants”.

La Jonquera recull 3.324 quilograms de
roba el 2018
Segons la Fundació Humana Pueblo para Pueblo, ONG a la qual
s’hi troba adherit l’Ajuntament de la Jonquera, la recollida de
roba usada al municipi, des del gener fins al desembre de 2018,
ha estat d’un total de 3.324 kg. En els dos punts, la recollida
ha estat la següent: al carrer Bosch de la Trinxeria, 1.596kg
i al carrer Arias Comellas, 1.727kg. Són molt bones notícies,
ja que aquestes accions donen una segona vida a la roba a
través d’un doble impacte: ajuden a persones amb dificultats
de recursos econòmics i, per altra banda, contribueixen a la
protecció del medi ambient i al desenvolupament sostenible.

L’Ajuntament incorpora un jove en
situació d’atur en el marc del Programa
Garantia Juvenil
L’Ajuntament de la Jonquera ha incorporat un jove en
règim de pràctiques mitjançant una subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) -circumscrita al Programa
Garantia Juvenil–. La persona contractada treballa, des
del 31 d’octubre, com a Dinamitzador a l’Àrea de Serveis
a les Persones, especialment al Punt Jove i al 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.

La Jonquera disposarà de nous punts
de videovigilància
L’Ajuntament de la Jonquera segueix treballant en la millora
de la seguretat ciutadana en el marc de les competències
que té al seu abast. En aquest sentit, s’han instal·lat diverses
càmeres de videovigilància en una dotzena d’espais de la vila,
integrades totes al sistema central de control ja existent. Els
nous dispositius tindran per objectiu oferir més instruments
de captació de matrícules i vigilància als agents de seguretat.
Concretament, s’han instal·lat noves càmeres als carrers
Andalusia, Francesc Macià, Llobregat, Bosch de la Trinxeria,
Major, plaça Àrias Comellas, Miquel Martí Pol i a la zona
esportiva. A més, aquestes càmeres, a banda de captar les
matrícules, incorporen sistemes de circuit tancat de televisió.
L’empresa encarregada de dur a terme les instal·lacions és
Alphanet.
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La Jonquera es mou
L’Arxiu Municipal ja compta amb
gairebé 19.000 fotografies
L’arxiu fotogràfic de la Jonquera pot presumir de tenir
gairebé 19.000 fotografies en el seu fons. Tot, gràcies a les
donacions per part d’entitats i persones que han volgut
col·laborar en l’enriquiment de l’arxiu, que ja comptava
amb unes 1.000 fotos cedides per l’ACEJ. A aquestes,
s’hi sumen unes 5.000 d’en Ramon Boix; 10.000 d’en
Montal i les 2.800 del Casal de l’Avi, relatives a l’exposició
que es va fer per Festa Major. L’Ajuntament vol agrair
totes aquestes contribucions. “Es tracta de material que
ajuda a entendre i conèixer la tradició del nostre municipi
i la vida dels jonquerencs i les jonquerenques”, destaca
l’alcaldessa, Sònia Martínez.

Aprendre català a Can Laporta
Del 9 de gener al 20 de març, el Centre Cultural Can
Laporta de La Jonquera acull un curs de català de nivell
Inicial 1 organitzat pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, i que compta amb el suport del consistori
municipal i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Té lloc els dilluns i els dimecres, de 18.30 a 20.30
h. La celebració del curs forma part de l’interès de
l’Ajuntament per oferir formació i aprenentatge a l’abast
dels veïns i veïnes de la vila.

Es presenta el llibre “La il·lusió del
pallasso”, a la Biblioteca Municipal
El 27 de desembre, la Biblioteca Municipal va acollir la presentació del llibre infantil La il·lusió del pallasso (Gorbs Edicions),
d’Anna M. i Dolors García Cadarso. El llibre, amb pròleg de
Genís Matabosch, està escrit per les dues germanes jonquerenques, i explica la història d’un jove que vol ser pallasso de
circ: per aquest motiu, viurà aventures que compartirà amb
grans amistats. L’acte va anar acompanyat d’una animació
infantil amb el pallasso Roc, el protagonista, i va reunir molts
nens i nenes que s’ho van passar d’allò més bé.

Nous horaris d’hivern de la Biblioteca
Municipal
A partir del 4 de febrer, la Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria
oferirà nous horaris d’hivern. Són els següents:

Dilluns, dimecres i divendres
Matins: obertura a les 10h i tancament a les 13h
Tardes: obertura a les 15h i tancament a les 20h

Dimarts i dijous
Matins: obertura a les 11h i tancament a les 13h
Tardes: obertura a les 15h i tancament a les 20h
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La Jonquera es mou
Taller de TikTok a Can Laporta
En el marc del Dia internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones, el passat 23 de novembre la
Jonquera va acollir un taller pràctic sobre la popular
xarxa social TikTok, posant l’accent en les conductes
sexistes a evitar que sovintegen en l’entorn digital. El
taller gratuït va comptar amb la creadora Carla Flila, que
va ensenyar a tots els participants i les participants a
utilitzar TikTok, una xarxa social que serveix per crear
i compartir vídeos musicals en format curt. L’activitat,
per a majors de 12 anys, va tenir lloc als porxos de
Can Laporta. Tot plegat, amb un rerefons enfocat
a conscienciar els i les assistents de les conductes
sexistes que sovintegen a les xarxes socials i que, per
tant, cal evitar per no reproduir en l’entorn digital la
desigualtat de gènere que existeix en altres espais.
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Més de 200 participants corren en la
VIII Cursa de la Dona
El 26 de desembre el municipi va celebrar la tradicional
Cursa de la Dona, que ha arribat a la seva 8a edició amb 231
corredors i corredores participants. La prova, organitzada pel
Centre Excursionista Jonquerenc i la Fundació Oncolliga de
Girona, té un caràcter benèfic, ja que els fons obtinguts van
destinats a malalts de càncer. Enguany, el donatiu ha estat de
4.265,31 €. El president del CEJ, Jordi Picornell, va entregar
el taló bancari amb aquest valor a la presidenta d’Oncolliga
Girona el passat 29 de gener.

La Jonquera es mou
La Jonquera se suma al Dia
Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones
El passat 25 de novembre, la Jonquera es va sumar a
la celebració del Dia internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones, una diada que va tenir
per objectiu manifestar el rebuig social cap a tota mena
de violència masclista o de gènere. En aquest sentit,
el consistori també es va adherir al manifest conjunt
elaborat per la Generalitat de Catalunya, les diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis. A l’acte es va posar l’accent en visibilitzar
les llums i ombres existents en aquest àmbit, així com
els reptes de futur que hi ha pendents per tal d’assolir
serveis i espais de qualitat, sense fissures, on no tingui
cabuda cap mena de violència masclista ni de gènere,
sense qüestionaments ni matisos.

Homenatge a les víctimes de
l’Holocaust
El 28 de gener va ser el Dia Internacional de Commemoració a les Víctimes de l’Holocaust. És per això que
el grup de treball Exili, deportació i Holocaust, el Servei
Educatiu de l’Alt Empordà, el Departament d’Ensenyament, el Memorial Democràtic i el MUME van organitzar
una jornada commemorativa de caràcter pedagògic a
la Jonquera, que també va comptar amb el suport de
l’Ajuntament del municipi i del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà. Alumnes vinguts d’instituts de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala, Vilafant i Llançà van
tenir l’oportunitat d’escoltar el testimoni de Dory Sontheimer, familiar directa de persones deportades a Auschwitz i, posteriorment, realitzar una visita guiada pel
MUME.La benvinguda va córrer a càrrec de l’alcaldessa
de la vila, Sònia Martínez,que va pronunciar unes paraules de rebuig dels fanatismes i la xenofòbia, destacant
l’educació i la “memòria dels passatges més traumàtics
del passat” com l’instrument més efectiu per “millorar la
convivència democràtica en el present”.

El MUME inaugura una exposició
dedicada als refugiats de 1936
L’1 de desembre, el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera
va inaugurar l’exposició “«Autoritzats per a sortir». L’èxode del
36”. La mostra tracta sobre les prop de 450.000 catalans que
es van exiliar el 1936 i que fugien del procés revolucionari i la
consegüent repressió arran del fracàs colpista de 19 de juliol al
Principat. La majoria van embarcar al port de Barcelona
amb destinació al sud de França, però sobretot a Itàlia, a la
ciutat de Gènova. Els anomenats “catalans de Gènova” van
romandre a l’estranger esperant que la guerra finalitzés. Molts
d’ells ja havien col·laborat econòmicament, personalment i
professionalment a la causa franquista. Tornaven a Catalunya
darrere de les tropes franquistes, per tal de recuperar les seves
propietats i contribuir a la configuració del “Nuevo Estado”.
Comissariada per Rubèn Doll-Petit, l’exposició es podrà veure
fins al 3 de febrer.
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Especial Nadal i
Cavalcada de Reis
Com cada any, les festes de Nadal han portat a la Jonquera
bon ambient als carrers i a les places de la vila. Vam fer
cagar al tió i vam poder gaudir d’un formidable concert de
Nadal a càrrec de l’Escola de Música Municipal. També
vam rebre el carter reial, i el Grup +60 va organitzar una
paradeta amb productes nadalencs fets a mà. Altres
activitats, com presentacions de llibres a la Biblioteca
Municipal o un taller de decoració de Nadal, han
amenitzat aquesta època tan especial i màgica. Els nens
i nenes, protagonistes d’aquestes dates, han comptat
amb un casal nadalenc per a infants i per a joves. La
Portada solidària del Pessebre a Miradones, organitzada
pel Centre Excursionista Jonquerenc, va ser tot un èxit.
A més, el Casal de l’Avi va acollir el tradicional dinar de
Nadal, on els assistents s’ho van passar d’allò més bé i
van gaudir de la millor companyia. La Cavalcada, com no
podia ser d’una altra manera, va rebre els Reis d’Orient
com es mereixen!
L’Ajuntament vol dedicar un sincer agraïment a totes les
entitats, organitzacions i persones que han participat
en el Nadal a la Jonquera, pel seu temps, col·laboració
i suport. Heu fet possible, novament, que jonquerencs
i jonquerenques gaudim d’una festivitat de germanor
i companyonia. Finalment, el consistori vol donar les
gràcies a tothom que ha format part, sigui com sigui, de
les activitats de Nadal.
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Calendari de cobrament en període
voluntari per a l’any 2019
Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats els terminis per al pagament dels impostos i taxes municipals
corresponents a I’any 2019 els quals es relacionen a continuació:

CONCEPTES

TERMINIS DE PAGAMENT

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 8 de febrer al 30 d’abril

Impost Béns Immobles urbana NO DOMICILIATS

Del 2 de maig al 31 de juliol

Impost Béns Immobles urbana DOMICILIATS inferiors a 100€

Del 2 de maig al 31 de juliol

Impost Béns Immobles urbana DOMICILIATS 1r termini (35%)

El mes d’abril

Impost Béns Immobles urbana DOMICILIATS 2n termini (35%)

El mes de juliol

Impost Béns Immobles urbana DOMICILIATS 3r termini (30%)

El mes d’octubre

Impost Béns Immobles (rústica)

Del 2 de maig al 31 de juliol

Taxa d’Escombraries 1r trimestre

Del 8 de febrer al 30 d’abril

Taxa d’Escombraries 2n trimestre

Del 12 d’abril al 28 de juny

Taxa d’Escombraries 3r trimestre

Del 12 de juliol al 31 d’octubre

Taxa d’Escombraries 4t trimestre

Del 10 d’octubre al 30 de desembre

Impost d’Activitats Econòmiques

Del 6 de setembre al 29 de novembre

Taxes municipals
(Nínxols, guals i portals, OVP taules, cadires i mercaderies, OVP per
ocupació o aprofitament especial del subsòl i vol de la via pública,
per publicitat, rètols, tendals, etc.)

Del 6 de setembre al 29 de novembre

Taxa OVP de mercat 1r semestre

Del 8 de febrer al 30 d’abril

Taxa OVP de mercat 2n semestre

Del 12 de juliol al 30 de setembre

Lloc de pagament
Ajuntament de la Jonquera
Plaça de I’Ajuntament, 4
17700 La Jonquera

Horari
De dilluns a divendres
8,30 a 14,30 hores

Telèfons
972 554 005
972 554 320
972 554 478

Fax
972 554 193

E-mail
ajuntament@lajonquera.cat

Transcorregut el període de pagament voluntari sense que el deute hagi estat ingressat, es meritaran
els recàrrecs següents:
V El recàrrec executiu serà del 5% i s’aplicarà quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període
voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
V El recàrrec de constrenyiment serà del 10% i s’aplicarà quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat
en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització dels terminis següents:
• Si la notificació de la providència es realitza entre el dia 1 i el 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mateix mes o l’immediat hàbil posterior.
• Si la notificació de la providència es realitza entre el dia 16 i l’últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
V El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20% i s’aplicarà quan no concorrin les circumstàncies
previstes en els dos apartats anteriors.
En aquest darrer cas es meritaran també els interessos de demora corresponents.
Els esmentats recàrrecs són incompatibles entre sí i es calculen sobre la totalitat del deute tributari
no ingressada en període voluntari

A efectes de recaptació, el mes d’agost serà inhàbil
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Tema del dia
V L’AJUNTAMENT DUPLICA LA PARTIDA PER A
INVERSIONS
La major part dels recursos addicionals de què disposarà
l’Ajuntament durant el 2019 serà destinada a inversions,
una partida que experimenta un creixement de 519.600€
respecte l’any passat, situant-se per sobre del milió d’euros,
xifra que duplica la de 2018. Això permetrà a l’Ajuntament
abordar alguns projectes estratègics, com ara l’execució del
Carrer Rocaberti o l’adquisició de parquímetres.

V APARCAMENT DEL CARRER ALBERA
Destaca especialment la inversió prevista per tirar endavant
l’execució de l’aparcament del c/ Albera, un projecte ja
previst al pressupost de 2018 que no s’ha pogut executar
enguany perquè l’Ajuntament encara no disposava de la
propietat dels terrenys. Aquesta actuació s’emmarca en
l’esforç que està realitzant l’Ajuntament per revitalitzar i
millorar el nucli antic de la vila.

Pressupost Municipal’19
L’Ajuntament de la Jonquera se
situa entre els menys endeutats de
Catalunya
El pressupost municipal de 2019 dobla la
partida destinada a inversions i preveu una
nova reducció del deute del consistori, que
se situarà en xifres properes a zero.
L’Ajuntament de la Jonquera ha aprovat el pressupost
municipal per a l’exercici 2019, uns comptes que venen
marcats per l’increment global de la despesa, l’augment
de les inversions i una nova rebaixa de l’endeutament.
El volum total del pressupost de despesa de què disposarà el consistori durant l’any vinent se situa per sobre
dels 7 milions i mig d’euros, la qual cosa representa un
increment de gairebé el 9% respecte l’any passat.
Tanmateix, i gràcies a la bona feina realitzada al llarg dels
darrers anys en matèria de racionalització de la despesa
i optimització dels recursos, durant el 2019 es preveu
obtenir un superàvit no financer de més de 400.000€.

V MOLT A PROP DEL DEUTE 0
Un dels punts més destacats del pressupost de l’any vinent
és la reducció del deute, que se situarà en l’1,27%, xifra molt
propera a l’endeutament zero, fita que pocs ajuntaments de
Catalunya han assolit.

Endeutament
públic
V SUPORT A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS
DEL POBLE

1,27%

2018

3,42%

2019

El suport a les entitats i el teixit social de la Jonquera
segueix sent una de les prioritats de l’equip de govern
municipal, tal com demostren els prop de 40.000€
destinats a subvencions per a:
- Associacions esportives
- Entitats culturals

V COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ INCLUSIVA
L’Ajuntament renovarà el seu compromís amb l’educació
dels més petits.
- 10.200€ d’ajuda al projecte d’inclusió social
I-Música
- 6.000€ destinats a subvencionar la compra de
llibres de text dels alumnes de primària del
municipi

V REACTIVAR EL CARRER MAJOR, UNA
PRIORITAT
S’ha reservat una partida de 100.000€ per a la subvenció
de l’arranjament de façanes del c/ Major. Amb aquesta
partida, l’Ajuntament pretén donar facilitats als veïns i
veïnes per tal que embelleixin i millorin la imatge d’aquest
carrer, fent així noves passes cap a la consolidació
d’aquesta via com a punt neuràlgic de l’activitat social i
comercial de la vila.

