
 

 

Nota de premsa 
 
Dijous 2 de juny de 2022  
 

 
L’Ajuntament respon a l’EMD i desencalla la tramitació del 

projecte de l’Av. Baixador 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat va fer pública el passat dimarts una resolució de 
la Junta de Govern Local en què reconeix a l’EMD de Valldoreix com 
l’administració competent per tramitar i executar el projecte d’urbanització 
de l’avinguda del Baixador.  
 
Aquesta notificació, llargament reclamada per l’equip de govern de l’EMD, dona resposta 
a una sol·licitud feta per l’administració de Valldoreix per tal que l’Ajuntament iniciés la 
tramitació del projecte. Aquest requeriment es va enviar a l’Ajuntament de Sant Cugat 
l’abril de l’any 2020. Des d’aquell moment l’EMD-Valldoreix ha instat a l’Ajuntament a 
donar una resposta formal i oficial a la sol·licitud en nombroses comunicacions i reunions 
mantingudes entre els executius de les dues corporacions locals, així com a través de 
declaracions recollides pels mitjans de comunicació.  
 
Ara aquesta resposta ja ha arribat i l’EMD rep la confirmació -per part de l’administració 
que ostenta les competències en matèria de planejament urbanístic al municipi- que té 
llum verda per tirar endavant la tramitació. Aquest pas obre el cami per fer realitat el 
projecte, de gran importància per a la vila de Valldoreix. L’EMD es felicita que aquest 
escull s’hagi pogut superar i agraeix a l’Ajuntament de Sant Cugat que hagi maniobrat 
per desbloquejar la urbanització de l’Av. del Baixador. 
 
D’igual manera es valora molt positivament la voluntat, expressada en la mateixa 
resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat, d’oferir la seva 
col·laboració per a la tramitació i execució de les obres d’urbanització de l’Avinguda del 
Baixador, tant pel que respecta a les qüestions econòmiques com de gestió. Aquesta 
predisposició ja la va expressar l’alcaldessa Mireia Ingla en diferents reunions 
mantingudes amb el president de l’EMD, Josep Puig, així com en declaracions als mitjans 
de comunicació, on va assegurar que des de l’Ajuntamen ‘farem allò que vulguin els 
veïns'.  
 
L’EMD desitja que aquesta cooperació es pugui concretar ben aviat a través d’un conveni 
d’encàrrec de gestió entre les dues administracions, que estableixi les tasques i funcions 
a desenvolupar per cada administració en temes de finançament, licitació, adjudicació, 
i execució de les obres. 
 



 
 

 
 

Estem segurs que un marc d’entesa entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant 
Cugat és l’escenari més beneficiós per dur a bon port un projecte de la magnitud de la 
urbanització de l’Av. del Baixador, que ha de donar resposta a les legítimes i justificades 
reivindicacions veïnals.  
 
Per a més informació truqueu al 93.674.27.19 o al 639.125.741. Correu electrònic: 
comunicacio@valldoreix.cat. Lloc web: www.valldoreix.cat. 
 
També podeu seguir-nos a través de les xarxes socials Facebook, Twitter, Telegram i 
Instagram 
 


