Procediment: Procediment Genèric Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
Ref. Expedient: 185/2021/SQVPT
ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L‘ESTABLIMENT DEL SERVEIS
MUNICIPALS D’APARCAMENTS DE ROTACIÓ PER A BICICLETES I PATINETS I DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ASSISTENTS
L’alcaldessa, Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, qui presideix la sessió.
La regidora del grup municipal de JuntsxCat-Sant Quirze, Sra. Miriam Casaramona
Massana.
La regidora del grup municipal de Sant Quirze En Comú, Sra. Marta Baldrich Casellas.
La regidora del grup municipal de Psc, Sra. Linda Lara Garcia.
El regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. David Sanchez Mancebo.
La Cap de l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic Sra. Mª Teresa Olle i
Represa.
La Cap del Servei de Manteniment de l’Espai Públic i Infraestructures, Sra. Laura Ordaz
Suarez.
La Tècnica de Medi Ambient, Sra. Anna Arcalis Planas.
El Cap del Servei d’Informàtica, Sr. Alfons Amate Cozar.
El Tècnic del Servei de Manteniment de l’Espai Públic i Infraestructures, Sr. Eduard
Vazquez Fernandez.
El secretari accidental, Sr. Pere Gallego Cañizares, qui actua com a secretari de la
Comissió.
CIRCUMSTÀNCIES DE LA SESSIÓ
La sessió es desenvolupa telemàticament mitjançant la plataforma lifesize, s’inicia a les
16.11 hores i conclou a les 16.24 hores, del dia 9 de novembre de 2021.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa dona la paraula a la Sra. Ollé qui explica que es va traslladar a les membres
de la Comissió la documentació elaborada relativa a aquests dos serveis. Seguidament
explica el seu contingut i demana als assistents si hi ha alguna pregunta.
La Sra. Lara diu que se la miraran i enviaran propostes per mail.
La Sra. Ordaz fa notar que hi ha dues errades. En concret al reglament regulador de
punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els articles 6.6 i 7.1, on diu tres hores han de
ser dues hores.
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La Sra. Casaramona manifesta no tenir la documentació i la Sra. Ollé li explica que es va
enviar amb la convocatòria per e.notum.
La Sra. alcaldessa demana a la Sra. Casaramona i al Sr. Sanchez si se la han mirada i
seguidament proposa que si no se la han mirada en el termini d’una setmana passin les
propostes que pugui tenir a Manteniment i Serveis per a la seva valoració i poder així fer
un debat de treball a la propera reunió. Davant l’assentiment dels assistents l’alcaldessa
proposa el proper 17 de novembre a les 16.00 hores com a dia i hora de celebració de la
propera reunió, i sense més assumptes a tractar l’alcaldessa aixeca la sessió en el lloc i
data assenyalats a l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 09/11/2021 a les 16:49:49

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 09/11/2021 a les 23:46:18
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