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Benvolgut Sr. Josep Puig Belman
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha rebut un certificat del 7 d’abril de 2021, emès per la
Sra. Maria Josep Tuyà Manzanera, secretària-interventora accidental de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, referent a l’acord adoptat pel ple de l’EMD, en la sessió del 18
de març de 2021, que es transcriu literalment:
«PRIMER.- Donar la conformitat al Projecte d’urbanització de l’avinguda Baixador a Sant Cugat
del Vallès, tram 3, entre el carrer Eïvissa i el passeig Mariscota, redactat per BAC
ENGINEERING CONSULTANEYGROUP SL.

SEGON.- Sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que iniciï la
tramitació de l’aprovació del projecte, mitjançant l’aprovació inicial i el
corresponent període d’informació pública, per tal que els veïns puguin consultar el
projecte i presentar al.legacions i suggeriments, si s’escau.
TERCER.- Comunicar els presents acords al veïnat de l’Avinguda Baixador i a l’Ajuntament de
Sant Cugat.»
Com sabeu, la clàusula primera del Conveni per a la distribució i coordinació de l’exercici de les
competències entre el municipi de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat municipal descentralitzada
de Valldoreix disposa que són competències municipals delegades, entre d’altres:
«Aprovació d’estudis de detall, de projectes d’urbanització i d’obres ordinàries.»
Per la seva banda, l’article 82 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que és competència de
les entitats locals descentralitzades:

«d) L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de
l'entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.»
Així doncs, si ens atenem al que disposen el Conveni i l’article transcrit, la tramitació i execució
del projecte d’urbanització de l’Avinguda del Baixador de Valldoreix són competència de l’EMD
si és de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, i de l’Ajuntament si sobrepassa
l’interès de l’EMD.
En relació amb aquesta qüestió, els serveis tècnics de l’Ajuntament han emès diversos
informes dels quals es desprèn que l’Avinguda del Baixador és d’interès exclusiu de l’EMD
perquè no constitueix un eix de connexió entre Valldoreix i Sant Cugat, ni es pretén que ho
sigui amb el projecte d’urbanització. Ans el contrari, els informes del Servei de Mobilitat emesos
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en el marc de la redacció del projecte d’urbanització proposen un vial que, sense excloure els
vehicles motoritzats, prioritza clarament els espais per a la circulació de vianants.
En aquest sentit, en un informe del Servei de Mobilitat de setembre de 2019 s’indica que:
«En resum, l’Avinguda del Baixador no té ni ha de tenir un pes elevat en la xarxa bàsica
de la vialitat, per tant se li pot donar un paper estructurant dels espais lliures»
I, un altre informe del mateix servei, de 31 de juliol de 2019, conclou que:
«En aquest sentit, vist que el temps de desplaçaments necessaris per connectar diferents
barris de La Floresta i Valldoreix amb el Centre de Sant Cugat , Crta. de Vallvidrera i l’AP-7 ,
etc. són mols baixos ( entre 3 i 11 minuts) i que aquests punts molt propers l’Av. Baixador
objecte d’estudi, i sobre tot les IMD resultants, considerem que no es justifica la necessitat
d’urbanitzar aquesta avinguda per la circulació de vehicles amb connexió a les vies
d’alta ocupació de l’entorn. Per tant, es proposa convertir-la en una via pacificada apta per la
circulació de bicicletes i vianants amb la possibilitat de donar accés als aparcaments dels
residents»
D’altra banda, un informe emès pel Sr. Ricard A. Casademont, el maig del 2018, referent als
criteris de mobilitat a tenir en compte en el projecte d’urbanització de l’avinguda del Baixador,
s’indica que:
«L’avinguda del Baixador, per sí mateixa, no connecta punts d’interès, com equipaments o
nuclis comercials del municipi, però en canvi ofereix una gran relació entre barris en el seu
recorregut de 2,5 km, des del Mas Gener, a l’extrem oest, fins a tocar de la futura centralitat de
Valldoreix a l’extrem est.”
I, es proposa, entre d’altres qüestions:
«-Exclusió de l’avinguda del Baixador de la xarxa viària bàsica, amb un únic carril de circulació
discontinu, sense pas de vehicles en el torrent de la Guinardera»
En conseqüència, considerem que la tramitació i execució del projecte d’urbanització de
l’avinguda del Baixador és competència de l’EMD de Valldoreix d’acord amb el que disposen el
Conveni per a la distribució i coordinació de competències i el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
L’Ajuntament és conscient del cost de l’execució projecte i de la dificultat de la seva gestió i, per
això, continuant amb la col·laboració que vàrem iniciar amb la redacció del projecte
d’urbanització que us vàrem lliurar el novembre del 2020, us oferim, continuar col·laborant així
com la possibilitat de subscriure un conveni d’encàrrec de gestió.
Ben cordialment,
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