
 

INTERNAL 

 
 Valldoreix,  17 de novembre de 2022  

 
Bona tarda. Novament estem aquí, absolutament decebuts.  
 
Decebuts amb la gestió per part dels responsables del Projecte d´Urbanització de l´Avinguda Baixador 
i la falta de serietat en tots els compromisos que s´han traslladat als veïns tant en reunions com en 
plens i què reiteradament no s´estan mantenint 
 
Davant els dubtes maliciosos que ens han arribat, novament us preguntem : 
 

- L’Associació de Veïns de l’Avinguda Baixador, representa prop d’un 90% de les finques 
afectades pel projecte. Som una única VEU, tots, i estem units en la defensa dels nostres 
interessos.  
Representants de l´EMD: Per què poseu en dubte la UNITAT i el nombre dels veïns? Per què 
dieu que no heu pogut tenir entesa amb els veïns quan el nostre equip assessor ha estat 
sempre a disposició vostre i és el nostre interlocutor com ja sabeu?  

- Hem traslladat uns ajustos al projecte des del seny i la coherència que vostès i els tècnics 
semblen no tenir donat el resultat de tot plegat.  
Per què manifesteu, segons en ha arribat, que no es pot cedir davant les peticions del veïns 
en interès d´una bona gestió de la comunitat?  

- L’Annex 20 del Projecte d’Urbanització que inclou 6 finques afectades per una alineació 
discrecional i no les 51 que realment son les disconformes amb el PGM. Ho hem preguntat mil 
vegades i, a dia d´avui, seguim sense una resposta coherent, cap justificació tècnica, cap 
defensa d’un hipotètic interès públic.  
Sr. Puig, per què que no dona suport als veïns amb els ajustos del projecte presentats i elimina 
l’annex 20 quan la resta del seu propi equip està d´acord en recolzar això, en benefici dels 
veïns i l´aprovació d’un projecte consensuat?  

 
Hem presentat un exercici de coherència tècnica amb l´estudi del projecte que ens han entregat 
després de molta resistència per part seva. I volem fer públic aquí , en aquest ple per coneixement de 
tots, que també us hem facilitat un repartiment del costos d´acord a normativa i realitat del carrer 
per aplicar i que els veïns valorem com adequat, just i proporcional a l´assumit per qualsevol veí 
d´altres barris de Valldoreix. En relació a aquest punt, penseu també dir una cosa i fer-ne un altre de 
ben diferent? 
 
Davant de tota aquesta situació, potser nomes queda una pregunta mes:  
Senyors i senyores, tenen clar que la seva feina, que paguem entre tots, es fer gestió de les nostres 
necessitats, de les dels veïns, i no pas cap altre??  Realment volen aprovar el projecte aquest mateix 
desembre i finalment deixar de fer patir a les famílies del carrer???  
 
Per últim, manifestar que no necessitem cap ple extraordinari amb un únic punt, l’aprovació del 
projecte, i demanem que sigui doncs un punt més del ple ordinari i estalviar així aprox. 5.000€, 
totalment innecessaris.  
 
Senyores i Senyors, busquin l’acord amb els veïns i llurs benestar, i no pas la foto, els nostres vots i 
el malbaratament del pressupost!  
 
Gracies. 
 
AV de l’Avinguda Baixador de Valldoreix i Carrers adjacents 


