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1. ANTECEDENTS I PLANEJAMENT OBJECTE D’EXECUCIÓ 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Jonquera, aprovat definitivament en data de 28 
de juliol de 2004 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, (DOGC núm. 4364 del dia 
15/4/2005), va preveure la creació del PMU.2 – La Campa, situat en sòl urbà no consolidat. 
L’article 157 POUM estableix: 

 
PMU.2 – La Campa 
Es fixa l’obligació de redactar un Pla de Millora Urbana per ordenar la transformació del sector de sòl 
urbà no consolidat  que formalitzi la façana urbana de la rotonda d’accés al centre de la vila. El PMU 
haurà de garantir l’execució de la vialitat. 
 

Els paràmetres urbanístics fixats pel seu desenvolupament són: 
Superfície: 6.914 m2 
Usos: Els de la zona 4, definits a l’art. 137 
Ordenació: Blocs aïllats 
Edificabilitat bruta: 0,60 m2 st /m2 sector 
Densitat màxima: 60 hab/ha 
Alçada màxima: Pb+2 (9,40 m + 0,70 en PB per a ús comercial) 
Cessions mínimes: La vialitat necessària 

Espais lliures 15 % superfície total del sector 
Espais lliures de protecció CN-II i rotonda  

10 % aprofitament addicional 
Obligacions: Enjardinament espais lliures de cessió 

Urbanització part corresponent vialitat 
El 100 % del sostre residencial del sector es destinarà a  habitatge de 
protecció pública 

El sistema d’actuació previst, és el d’execució directa per l’Ajuntament, donada la titularitat pública 
dels terrenys. 

 
En aplicació de l’establert en el POUM, l’ajuntament de la Jonquera tramità el pla de millora 
urbana del PMU.2 - La Campa que es va aprovar amb caràcter definitiu per acord de Ple del 
dia 21 de desembre de 2017 (Publicat al BOP de Girona núm. 52 del dia 14 de març de 2018).  
 
El Pla de Millora Urbana estableix:  
 

Superfície TOTAL SECTOR:   6.914,00 m2  100,00% 
Superfície de sistema d’espais lliures:    1.475,00 m2   21,33% 
Superfície de sistema viari:    1.537,00 m2   22,23% 
Superfície de la zona 4:     3.902,00 m2   56,44% 

 

Edificabilitat :0,6 m2 sostre/ m2 sòl  4.184 m2 sostre 
Densitat màxima: 60 hab/Ha  41 habitatges 
 

ORDENACIÓ 

A  
Superfície    644 m2 sòl 
Edificabilitat   663 m2 sostre 
Ocupació:   Gàlib màxim edificable grafiat en el plànol núm. 6  
Alçada màxima  PB+2 
Tipologia edificatòria:  bloc aïllat clau 4 
Usos:    habitatges de protecció pública 

 

B  
Superfície   1.366 m2 sòl 
Edificabilitat  1.985 m2 sostre, dels quals 1.577 d’habitatge de  protecció pública 
Ocupació:  Gàlib màxim edificable grafiat en el plànol núm. 6  
Alçada màxima  PB+2 
Tipologia edificatòria:  bloc aïllat clau 4 
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Usos:  planta baixa:  Restauració, Comercial, Oficines, Públic administratiu, Sanitari 
assistencial, Educatiu, Socio-cultural, habitatges de protecció 
pública 

Usos: plantes 1 i 2:  habitatges de protecció pública 
 

C  
Superfície    1.892 m2 sòl 
Edificabilitat   1.500 m2 sostre 
Ocupació:   Gàlib màxim edificable grafiat en el plànol núm. 6  
Alçada màxima  PB+2 
Tipologia edificatòria:   bloc aïllat clau 4 
Usos:  Restauració, Comercial, Oficines, Públic administratiu, Sanitari 

assistencial, Educatiu, Socio-cultural 
 

 
El desenvolupament del present projecte es fa a l’empara del Decret Legislatiu 1/2010  de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (art. 116 a 129), del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, (art. 144 a 
168) i del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (art. 20 a 29). 
 

 
2. OBJECTE I ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
 
El present projecte consta de la divisió dels terrenys per constituir finques de conformitat amb 
les determinacions del planejament urbanístic, i de la reparcel·lació del sector. 
 
Les obres d’urbanització d’aquest sector van estar íntegrament executades a càrrec de 
l’ajuntament i van finalitzar el 15 de juliol de 2019. 
 
El projecte és d’iniciativa municipal i el seu promotor és l’ajuntament de La Jonquera. Es 
desenvolupa en l’àmbit físic de dues finques registrals de titularitat municipal de 8.515 m2 en 
total, descrites al punt 4. i que constitueixen la totalitat de l’àmbit del Pla de Millora urbana 2 
(PMU.2) de 6.914 m2. Els terrenys restants que són fora de l’àmbit del PMU.2 i que tenen una 
superfície total de 1.601 m2 es segreguen d’acord amb el planejament vigent, com es detalla 
més endavant. 
 
L’objecte és concretar la divisió i reparcel·lació voluntària de dues finques de propietari únic, 
titularitat de l’Ajuntament de la Jonquera, d’acord amb la normativa del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) i del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 
305/2006) situades ala zona sud del centre urbà del municipi de La Jonquera. 
 
 
 
3. RELACIÓ D’INTERESSATS 
 
En compliment d’allò disposat a l’article 129 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i a l'article 145 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, es consideren interessades les 
següents persones físiques o jurídiques: 

- Els propietaris de terrenys inclosos en el polígon 
- Els titulars d’altres drets sobre els mateixos 
- Els arrendataris 
 

La totalitat dels terrenys són de propietat municipal de l’ajuntament de la Jonquera.  
No hi consten altres persones interessades. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES INICIALS 
 
Les finques inicials són les indicades a continuació i es troben dibuixades al plànol núm. 4: 
 

FINCA 1: 
Registral: 1763 
Adreça: c. Carles Bosch de la Trinxeria núm. 6  
Referència cadastral:0056102DG9905N0001ZH (part) 
Descripció:  
Pieza de tierra, campa, procedente de la llamada "Quin", sita en el término municipal de La 
Junquera y en el territorio llamado "Las Forcas", de medida superficial dos mil trescientos 
quince metros cuadrados; equivalentes a veintitrés áreas, quince centiáreas. Linda: NORTE, en 
línea de noventa y cinco metros, resto de finca matriz; SUR, en línea de noventa metros, Don 
Ángel Vila Pau, hoy finca del propio Ayuntamiento comprador; ESTE, en línea de veinticinco 
metros con cinco centímetros, Joaquín Laporta, hoy Manuel Laporta y José Mach, y OESTE en 
línea de veintitrés metros con novena y cinco  centímetros, carretera GE-683. 
Obtenció: Compravenda 25/06/1974  
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 

FINCA 2: 
Registral: 1746 
Adreça: c. Carles Bosch de la Trinxeria núm. 2-4  
Referències cadastrals:0056102DG9905N0001ZH (part), 0056117DG9905N0001FH, 
0056118DG9905N0001MH. 
Descripció: 
Pieza de tierra campa, sita en el término municipal de la Junquera, llamada “Camp d’enquins” y 
parte "Camps dels Magranés", en el territorio "El Pla” de cabida aproximada cuatro vesanas, 
equivalentes a ochenta y siete áreas con cuarenta y ocho centiáreas, y según reciente 
medición sesenta y dos áreas, equivalentes a seis mil doscientos metros cuadrados. Lindando: 
NORTE, Manuel Laporta, hoy Batlle Llavanera; SUR, Catalina Llavanera, mediante camino; 
ESTE, Manuel Laporta, y OESTE, carretera de Francia, hoy la GE-683. 
Obtenció: Compravenda 7/05/1974 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
D’aquesta finca, registral 1746, es troba pendent de segregar una porció de de 250 metres 
quadrats de superfície, situada a l’alçada del número 8 de la Ctra. N-II, que va ser objecte 
d’expropiació per part del Ministeri de Fomento amb motiu de l’ampliació de la Ctra. N-II. 
 
 
 
5. DIVISIÓ DELS TERRENYS INICIALS PER CONSTITUIR FINQUES CONFORMES AMB EL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
La divisió de terrenys  s’efectua a l’empara del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que en el seu articulat 
estableix:  

Article 20 
Divisió de terrenys compresos en un àmbit d’actuació urbanística 
20.1 Es poden dividir els terrenys compresos en un àmbit d’actuació urbanística per constituir finques de 
conformitat amb les determinacions del planejament urbanístic que detalli l’ordenació del sòl. 
20.2 Es poden dividir els terrenys compresos en una finca afectada parcialment a l’execució d’un àmbit 
d’actuació urbanística per aportar el lot corresponent a la gestió immediata d’aquest àmbit, tot i que el lot 
restant no reuneixi les característiques de solar o, si s’escau, que la seva superfície sigui inferior a la 
unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui. 

 
De la finca inicial 1,  registral 1763 es segrega: 
- una porció a l’extrem oest de 31 m2 que forma part del vial carrer Carles Bosch de la 

Trinxeria i és en sòl urbà 
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- una porció central de 2.152 m2 que passa a formar part de l’àmbit urbanístic del PMU.2 i 
que serà objecte de la present  reparcel·lació.  

La finca inicial romandrà amb una superfície de 132 m2, que són al carrer Andalusia, queda 
subjecta al règim que es dicti en el seu moment en el Pla de Millora Urbana PMU.4- Av. Sis 
d’octubre Nord, del qual formarà part.  
 
De la finca inicial 2,  registral 1746 es segrega: 
- una porció a l’oest d’11 m2 que forma part del vial carrer Carles Bosch de la Trinxeria i és en 

sòl urbà.  
- una porció a l’est de 247 m2 que són al carrer Andalusia i queda subjecte al règim que es 

dicti en el seu moment en el Pla de Millora Urbana PMU.4-Av. Sis d’octubre Nord, del qual 
formarà part. 

- una porció central de  4.762 m2 que passa a formar part de l’àmbit urbanístic del PMU.2 i 
que serà objecte de la present  reparcel·lació.  

La finca inicial romandrà amb una superfície de 930 m2 i queda subjecta al règim que es dicti en 
el seu moment en el Pla de Millora Urbana PMU.1-CN-II, del qual formarà part.  
 
Les finques resultants de la divisió són les indicades al plànol núm. 5, es corresponen amb la 
següent descripció: 
 
1.1 )  Registral: 1763 (resta finca matriu) 
Adreça: carrer Andalusia núm. 22  
Referència cadastral: pendent d’immatriculació  
Descripció: 
Resta de finca de terra campa, de forma rectangular, de 132 metres quadrats de superfície, 
procedent de l’anomenada "Quin", situada a l’alçada del número 22 del carrer Andalusia, al  
territori de "Les Forques", terme municipal de La Jonquera. Llinda: NORD, esmenat carrer 
Andalusia; SUD, finca 2.2 d’aquesta divisió; EST, carrer Andalusia; i OEST, finca A del projecte 
de reparcel·lació del PMU-2 La Campa; totes elles propietat de l’ajuntament de La Jonquera. 
Obtenció: Compravenda 25/06/1974  
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
1.2 )  Registral: pendent d’inscripció 
Adreça: Àmbit del PMU2 La Campa  
Referència cadastral: pendent d’immatriculació  
Descripció: 
Finca de terra campa, de forma rectangular, de 2152 metres quadrats de superfície, procedent 
de l’anomenada "Quin", situada en l’àmbit del  PMU2 La Campa, al  territori de "Les Forques", 
terme municipal de La Jonquera. Llinda: NORD, esmenat carrer Andalusia; SUD, finca 2.2 
d’aquesta divisió; EST, carrer Andalusia; i OEST, finca A del projecte de reparcel·lació del 
PMU-2 La Campa; totes elles propietat de l’ajuntament de La Jonquera. 
Obtenció: Compravenda de 25/06/1974 i projecte de divisió de terrenys del PMU-2 La Campa.  
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
1.3 )  Registral: pendent d’inscripció 
Adreça: c. Carles Bosch de la Trinxeria núm. 6  
Referència cadastral: pendent d’immatriculació  
Descripció: 
Finca de terra campa, de forma rectangular, de 31 metres quadrats de superfície, procedent de 
l’anomenada "Quin", situada a l’alçada del número 6 del carrer Carles Bosch de la Trinxeria, al  
territori de "Les Forques", terme municipal de La Jonquera. Llinda: NORD i OEST, esmenat 
carrer Carles Bosch de la Trinxeria; SUD, finca 2.4 d’aquesta divisió; EST, vial de l’àmbit del 
PMU-2 La Campa; i OEST, finca A del projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa; totes 
elles propietat de l’ajuntament de La Jonquera. 
Obtenció: Compravenda de 25/06/1974 i projecte de divisió de terrenys del PMU-2 La Campa.  
Càrregues: Lliure de càrregues. 
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2.1 )  Registral: 1746 (resta finca matriu) 
Adreça: av. Sis d’octubre núm. 39  
Referència cadastral: 0056118DG9905N0001MH. 
Descripció: 
Resta de finca de terra campa de 930 metres quadrats de superfície, en forma de D invertida, 
situada a l’avinguda Sis d’octubre núm. 39 del terme municipal de la Jonquera, provinent de 
l’anomenada “Camp d’en Quins” i part "Camps dels Magranés" en el territori "El Pla”, la forma 
de la qual resulta després de vàries segregacions practicades amb motiu de l’aprovació del 
projecte de divisió de finques y reparcel·lació del PMU-2 La Campa. Llinda: NORD, av. Sis 
d’octubre; SUD, Nova Ruixat SAU; EST, av. Sis d’octubre, i OEST, carretera N-II de Madrid a 
França. 
En aquesta finca existeix una reserva de 250  metres quadrats de superfície, situada a l’alçada 
del número 8 de la Ctra. N-II, que va ser objecte d’expropiació per part del Ministeri de Fomento 
amb motiu de l’ampliació de la Ctra. N-II. 
Obtenció: Compravenda 7/05/1974 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
2.2 )  Registral: pendent d’inscripció 
Adreça: carrer Andalusia núm. 24 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Finca de terra campa, en forma de rectangle irregular allargat, de 247 metres quadrats de 
superfície, situada a l’alçada del número 24 del carrer Andalusia del terme municipal de la 
Jonquera, provinent de l’anomenada “Camp d’en Quins” i part "Camps dels Magranés" en el 
territori "El Pla”. Llinda: NORD, finca 1.1 d’aquesta divisió, registral 1763;  SUD i EST, carrer 
Andalusia; i OEST, finca C del projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa; totes elles 
propietat de l’ajuntament de La Jonquera. 
Obtenció: Compravenda 7/05/1974 i projecte de divisió de terrenys del PMU-2 La Campa. 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
2.3 )  Registral: pendent d’inscripció 
Adreça: Àmbit del PMU2 La Campa 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Finca de terra campa, de forma irregular, de 4.762 metres quadrats de superfície, situada en 
l’àmbit del PMU2 La Campa del terme municipal de la Jonquera, provinent de l’anomenada 
“Camp d’en Quins” i part "Camps dels Magranés" en el territori "El Pla”. Llinda: NORD, finca 1.2 
d’aquesta divisió;  SUD, finca 2.1 d’aquesta divisió, registral 1746; EST, en part finca 2.2 
d’aquesta divisió i en part carrer Andalusia; i OEST, en part finques 2.4 i 2.5 d’aquesta divisió i 
en part Ctra. N-II de Madrid a França i carrer Carles Bosch de la Trinxeria; totes elles propietat 
de l’ajuntament de La Jonquera. 
Obtenció: Compravenda 7/05/1974 i projecte de divisió de terrenys del PMU-2 La Campa. 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
2.4 )  Registral: pendent d’inscripció 
Adreça: carrer Carles Bosch de la Trinxeria núm. 4 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Finca de terra campa, en forma triangular, d’11 metres quadrats de superfície, situada a 
l’alçada del número 4 del carrer Carles Bosch de la Trinxeria del terme municipal de la 
Jonquera, provinent de l’anomenada “Camp d’en Quins” i part "Camps dels Magranés" en el 
territori "El Pla”. Llinda: NORD, finca 1.3 d’aquesta divisió;  SUD i OEST, carrer Carles Bosch 
de la Trinxeria i EST, finca 2.3 d’aquesta divisió de terrenys; totes elles propietat de 
l’ajuntament de La Jonquera. 
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Obtenció: Compravenda 7/05/1974 i projecte de divisió de terrenys del PMU-2 La Campa. 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS DE LA REPARCEL·LACIÓ 
 
Les finques 1.2 i 2.3 obtingudes amb la divisió precedent, composen l’àmbit del PMU2 La 
Campa, amb una superfície total de 6.914 m2, que ara és objecte de reparcel·lació. 
 
Les finques resultants de la reparcel·lació van quedar perfectament definides amb l’aprovació 
del Pla de Millora Urbana PMU-2, queden reflectides al plànol núm. 6, i s’ajusten a la 
descripció següent: 
 
1 ) Registral: Pendent d’inscripció.  
Adreça: c. Andalusia núm. 22 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Lletra A. Porció de terreny de forma rectangular, de 644 m2 de superfície, destinada a edificar, 
obtinguda de l’aprovació del projecto de reparcel·lació del PMU-2 La Campa, situada al carrer 
Andalusia núm. 22, al  territori de "Les Forques", terme municipal de La Jonquera. En el seu 
interior s’hi troba construït un edifici en planta baixa de 308 m2 de superfície destinat 
magatzem. 
Llinda: NORD, carrer Bombers; SUD, finca 3ª lletra C, EST, carrer Andalusia mitjançant franja 
de la registral 1746, y OEST, finca 2ª., lletra B. 
Obtenció: Projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa 
Càrregues: Lliure de càrregues. 

 
2 ) Registral: Pendent d’inscripció.  
Adreça: pendent denominació via 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Lletra B. Porció de terreny de forma rectangular, de 1366 m2 de superfície, destinada a 
edificar, obtinguda de l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa, situada al  
territori de "Les Forques", terme municipal de La Jonquera. En el seu interior s’hi  troba 
construït un edifici en planta baixa de 584 m2 de superfície destinat al servei de prevenció 
d’incendis. Llinda: NORD, carrer Bombers; SUD, en part finca 3ª. lletra C, en part vial sense 
nom per on té l’accés principal i en part parcel·la Ell2 d’espais lliures, EST, finca 1a. lletra A, i 
OEST, parcel·la d’espais lliures. 
Obtenció: Projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
3) Registral: Pendent d’inscripció.  
Adreça: c. Andalusia núm. 24 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Lletra C. Porció de terreny de forma rectangular, de 1892 m2 de superfície, destinada a 
edificar, obtinguda de l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa, situada al 
carrer Andalusia núm. 24, al  territori de "Les Forques", terme municipal de La Jonquera. Llinda: 
NORD, en part finca 1a. lletra A i en part finca 2a. lletra B; SUD, en part amb parcel·la d’espais 
lliures i en part amb avinguda Sis d’octubre, EST, carrer Andalusia mitjançant franja de la 
registral 1746, i OEST, vial sense nom, prolongació de l’avinguda Sis d’octubre. 
Obtenció: Projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
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4 ) Registral: Pendent d’inscripció. 
Adreça: vials 
Referència cadastral: cap 
Descripció: 
Vials. Porció de terreny de forma irregular i discontinua, de 1537 m2 de superfície, destinada a 
vials, obtinguda de l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa. Llinda: 
NORD, en part amb parcel·les d’espais lliures, en part amb finques 2a. lletra B i 3a. lletra C, en 
part finca del carrer Carles Bosch de la Trinxeria núm. 8, en part finques de la plaça Catalunya 
núms. 9 i 10 i porció del carrer de prolongació de la plaça Catalunya del mateix nom, i en part 
finca de l’avinguda Andalusia núm. 20; SUD, finca 1 de la divisió de terrenys, registral 1746; 
EST, en part carrer Andalusia i en part avinguda Sis d’Octubre; i OEST, en part carretera N-II 
de Madrid a França i en part carrer Carles Bosch de la Trinxeria. 
Obtenció: Projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
5 ) Registral: Pendent d’inscripció. 
Adreça: av. Sis d’Octubre núm. 20 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Lletra Ell1. Porció de terreny de forma triangular de 263 m2 de superfície, destinada a sistema 
d’espais lliures, obtinguda de l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa, 
situada a l’avinguda Sis d’octubre núm. 20/carrer Andalusia núm. 26, al  territori de "Les 
Forques", terme municipal de La Jonquera. Llinda: NORD, finca 3a.. Lletra C; SUD, avinguda 
Sis d’Octubre, EST, carrer Andalusia, i OEST, avinguda Sis d’octubre. 
Obtenció: Projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa  
Càrregues: Lliure de càrregues. 

 
6 )  Registral: Pendent d’inscripció. 
Adreça: c. Carles Bosch de la Trinxeria núm. 2-6 
Referència cadastral: pendent d’immatriculació 
Descripció: 
Lletra Ell2. Porció de terreny de forma triangular de 1212 m2 de superfície, destinada a sistema 
d’espais lliures, obtinguda de l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa, 
situada al carrer Carles Bosch de la Trinxeria núm. 2-6, al  territori de "Les Forques", terme 
municipal de La Jonquera. Llinda: NORD, en part amb carrer Bombers i en part amb finca 2a. 
lletra B; SUD, avinguda Sis d’Octubre; EST, en part amb finca 2a. lletra B i en part amb vial 
sense nom de prolongació de l’avinguda Sis d’Octubre i OEST, en part amb carrer Carles 
Bosch de la Trinxeria, i en part amb Ctra. N-II  de Madrid a França. 
Obtenció: Projecte de reparcel·lació del PMU-2 La Campa 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
 
7. ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS 
 
Les obres d’urbanització d’aquest sector han estat íntegrament executades, van ser finançades 
per l’ajuntament de la Jonquera i es van finalitzar el 15 de juliol de 2019. 
L’ajuntament s’adjudica totes i cadascuna de les finques resultants per tal de poder destinar-les 
als usos previstos en el planejament i finalitzar la formalització de la façana urbana de la 
rotonda d’accés al centre de la vila, donant així compliment al Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) de la Jonquera. 
 
 
La Jonquera, octubre 2020 
 
El secretaria accidental      L'arquitecta municipal 
Josep Maria Soler Basco     Mar Pèlach Pàniker 
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