El Pla de Govern de l’Ajuntament de La Jonquera pel període 2015-2019 s'articula a l'entorn de 3 grans eixos:

Augmentar l’ajuda a les entitats i comissions de voluntaris organitzadores de les festes
populars.
Manteniment i millora de l’escola, el seguiment transversal dels diferents nivells
d’ensenyament i el treball en xarxa.
Continuació de la subvenció municipal dels llibres de text de l’ensenyament obligatori i dels
ordinadors de ’IES.

Fomentar la convivència i la cohesió social degut a la especial situació geogràfica de La
Jonquera i a l'important volum d’immigració.
Potenciar i donar suport a l’associacionisme i el voluntariat de joves per la continuïtat del
teixit associatiu del poble.
Modernització de les zona esportiva: camp de gespa artificial o híbrida, àrea d’escalada,
més vestidors al poliesportiu, accessos a peu lliure de vehicles i aparcament suficient.
Col·laboració activa amb el Casal de l’Avi per donar continuïtat a l'activitat que s’està duent
a terme.
Renovació i modernització dels Parcs Infantils de la població.

Reforma dels carrers Cantallops i Vidre.
Reforma i ampliació d’aparcaments dels carrers del casc antic, Sta Llúcia i el c/ Albera.
Promoure ajudes de rehabilitació de façanes i obligació al compliment de les ordenances
municipals.

Rehabilitació del cementiri i construcció de nous nínxols i columbaris.
Augmentar la coordinació dels Cossos i Forces de Seguretat establers a La Jonquera per mitjà de
la Junta Local de seguretat.
Col·locació de càmeres de vigilàncies a diferents indrets del casc urbà i del barri de Portús.

Continuar la lluita contra la venda ambulant i la prostitució a l’espai públic.
Compensacions fiscals i ajudes econòmiques per l’obertura de nous comerços de qualitat al poble.
Creació i dotació de recursos del Servei de Promoció Econòmica per la reactivació comercial del
centre i el turisme de natura i memòria.
Incorporar bona senyalització del centre urbà a les rotondes i a l’entrada del poble.
Millora integral del riu Llobregat al seu pas pel casc urbà amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
Neteja de les franges perimetrals a l’entorn del casc urbà per evitar problemes en risc d’incendis
Reactivació de l’Assocaició de Volutnaris de Protecció Civil.

Consolidació dels Consells d’infants, de la Joventut de la Dona com espais de participació
ciutadana.
Sanejament de l’Hisenda pública a partir de la transparència participativa i justa del
funcionament dels
serveis municipals.

No incrementar la pressió fiscal a les empreses i a les famílies.
Augmentar el nivell de transparència i treballar en l’assoliment del Segell Infoparticipa.
Millorar i facilitar la relació dels ciutadans amb l’administració 2.0
Ampliar les zones de Wi-Fi gratuïtes a les places i a l’entorn de les equipament i espais
públics.

