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 DELS 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. Nuria Gelabert Escuder.
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 secretari accidental, Sr. Pere Gallego Cañizares, qui actua com a secretari de la
Comissió.
El Tècnic del Servei de Manteniment de l’Espai Públic i Infraestructures, Sr. Eduard
Vazquez Fernandez.
No assisteixen els membres de la Comissió següents:
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.
CIRCUMSTÀNCIES DE LA SESSIÓ
La sessió es desenvolupa telemàticament mitjançant la plataforma lifesize, s’inicia a les
16.18 hores i conclou a les 16.29 hores, del dia 17 de novembre de 2021.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa obra la sessió demanant a la Sra. Gelabert si hi ha cap dubte respecte a la
documentació lliurada amb la convocatòria.
La Sra. Gelabert demana si l’Ajuntament s’abastirà d’energia renovable per fer front a
l’energia que consumiran aquests serveis, i la Sra. Ordaz contesta que la gàbia de
bicicletes té plaques fotovoltaiques, els punts de recàrrega no.
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La Sra. Gelabert pregunta si respecte l’article 16.5.d’ambdos Reglaments s’ha considerat
què passa si l’infractor no s’identifica com el titular del vehicles i el secretari respon que
supletòriament s’aplicarà la normativa vigent en matèria de trànsit i circulació de vehicles
a motor.
La Sra. Gelabert demana per l’existència de càmeres i la Sra. Ordaz contesta que la
gàbia té càmera, els punts de recàrrega no.
La Sra. Gelabert demana on s’ubicarà la gàbia, i la Sra. Ordaz contesta que a l’estació, al
costat de la parada de taxis.
Prèvia consideració de diverses faltes ortogràfiques en l’articulat posat de manifest per la
Sra. Gelabert, entre d’altres l’apostrofat de la paraula Ordenança, l’alcaldessa manifesta
que si ningú té observacions es procedirà a la votació.
Seguidament els membres de la Comissió aproven per unanimitat elevar al Ple municipal
la presa en consideració de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el
Reglament respectius per a l’establiment del servei municipal d’aparcament tancat de
rotació per a bicicletes i patinets i del servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics
i/o híbrids endollables al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Se sotmet a votació, i s’aproven per unanimitat, les actes de la Comissió de 5 d’octubre
de 2021, 9 de novembre de 2021 i de la present sessió.
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 18/11/2021 a les 15:53:53

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 18/11/2021 a les 15:54:35
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