MULTICONSULTA
El proper diumenge 25 de febrer de 11.00 h. a 13.30 h. i de 16.30 h. a 19.00 h., tots els empadronats
a Sunyer majors de 16 anys podrem participar a la consulta que farem per a decidir el nom dels
diferents carrers que l’Ajuntament va exposar en l’anterior recollida de propostes. Així mateix, també
decidirem com volem implementar la modificació d’impostos que l’Ajuntament ha plantejat per a
eliminar l’impost que fins aquest 2017 es cobrava per a les festes majors.

MODIFICACIÓ NOMS CARRERS
Presentem a continuació el resultat de la recollida de propostes per als 8 carrers i places que
anomenarem. Les propostes sobre les quals haurem de decidir són les que presentem a continuació,
escrites sense negreta:
1. El carrer que comunica l'Avinguda de les Garrigues amb la Pista de Torres.
Carrer de les Salades, Carrer la Vall, Carrer 1 d'octubre, Carrer Arquitecte Gaudí, Avinguda de la
Parcel·lària, Carrer Segrià, Carrer dels Segadors, Carrer dels Pagesos, Carrer Sant Jordi, Carrer de
Ponent, Carrer Bonavista.
2. Inici de la ronda que fa el tomb als dipòsits.
Ronda dels Dipòsits, Carrer del Castell, Carrer Mestral, Carrer Castell, Carrer del Porxo, Passeig de
Ronda, Ronda del Castell, Carrer General Moragues, Ronda Enric Granados.
3. Placeta del costat de l'Església.
Plaça del Campanar, Plaça de l'abadia, Plaça Esplai, Placeta de l'església, Placeta dels Infants, Plaça
Carrollets, Plaça Pau Casals, Parc 1 d’octubre, Jardí dels Infants, Placeta Lluís Companys, Plaça Sant
Isidori.
4. L'actual Plaça de la Constitució.
La Plaça, Plaça de la Constitució, Plaça Major, Plaça de la Vila, Plaça Bella, Plaça Catalunya, Plaça 1
d'octubre.
5. Placeta del costat de la llar dels jubilats.
Plaça de la Serreta, Plaça de la Sardana, Placeta dels Jubilats, Plaça de la Canalla, Plaça Aurum, Plaça
Mirador, Plaça Pau Casals, Plaça Joan Amades, Plaça la Fonteta, Plaça de la Vellesa

6. Costa que va de la plaça al cementiri.
Carrer de Cementiri, Carrer d'alfés, Carrer Segrià, Carrer Camí del Cementiri, Costa de l'Església,
Carrer la Vall, Carrer Camí d'Alfés, Carrer Calvari, Baixada del Cementiri, Carrer Jacint Verdaguer,
Costa del Carrer Nou, Carrer Sant Julià, Carrer dels refugiats, Travessia dels Mallols.
7. Carrer de la pista de Torres.
Carrer Torres de Segre, Avinguda Santa Llúcia, Carrer de la Pista, Carrer Pista de Torres, Carrer Enric
Granados, Avinguda dels Països Catalans, Avinguda del Segrià, Carrer la Pista, Pista dels Pagesos,
Carretera de Torres.
8. Carrer del camí de Sarroca.
Carrer de Sarroca, Carrer Ponent, Avinguda de Sarroca, Carrer Sant Isidori, Carrer Camí de Sarroca,
Carrer Francesc Macià, Carrer Onze de Setembre, Carrer Romànic, Carrer de la Independència, Carrer
1 d’octubre.
En cas d’empat entre alguna de les propostes, l’Ajuntament s’encarregarà de triar-ne una entre les
que hagin empatat.

MODIFICACIÓ IMPOSTOS
Tal com vam avançar a l’anterior reunió general, per aquest 2018 queda eliminat l’impost que fins
aquest any passat es cobrava per a poder sufragar les 3 festes majors del poble. Es tractava de 40 €
per a la festa major de setembre i de 6 € per a cada una de les dos restants. Era un impost voluntari
que no tots els veïns estaven disposats a satisfer i que era difícil de cobrar a els habitants que
s’empadronaven de nou al poble.
Aquest impost representava al voltant d’uns 15.000 € anuals. Per a mantenir la mateixa capacitat
d’ingressos a l’Ajuntament, l’equip de govern vam decidir incorporar un nou impost de clavegueram,
de 40 € per any i connexió. Tanmateix, aquest impost no cobria la totalitat d’ingressos que
representava el de festes majors, de manera que també vam decidir incrementar un altre dels 3
impostos que recapta l’Ajuntament: IBI, Escombraries o Circulació. Vam decidir no tocar l’IBI ni
tampoc escombraries, perquè el Consell Comarcal havia n’havia anunciat un increment, i carregarho a l’impost de circulació, ja que en comparació amb diferents poblacions pròximes, el nostre
estava molt per sota.
Això no obstant, a l’anterior reunió general, diferents veïns vau manifestar que no us semblava justa
aquesta decisió i que era més adequat carregar-ho a l’impost d’escombraries, ja que aquest es cobra
per persona, tal com ho feia el de la festa major, a diferència del de circulació.
Davant d’aquesta demanda, consultem on volem carregar l’extinció de l’impost de la festa major: si a
escombraries, circulació o bé 50% escombraries 50% circulació.
Cal remarcar que la decisió que surti d’aquesta consulta no es podrà aplicar fins a partir de l’any
2019, ja que per a aquest 2018 ja està aprovada la modificació i s’aplicarà íntegrament a l’impost de
circulació.

