Ref. Exp.: 185/2021/SQVPT
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/12/2021 , va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
1. Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del Servei públic municipal de d’aparcament
tancat de rotació de bicicletes i patinets de Sant Quirze del Vallès, incoat per la Resolució
d'Alcaldia 202103681 del 30/09/2021.
2. Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i l'article 63 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
3. Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el Servei
públic municipal de d’aparcament tancat de rotació de bicicletes i patinets de Sant Quirze
del Vallès assumit per l'Ajuntament.
4. Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
5. Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal de data 10/12/2021.
6. Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
règim Local, en la redacció donada per la llei 57/2003, de 16 de novembre, de mesures
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per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el 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; la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Prendre en consideració l'establiment del Servei públic municipal de
d’aparcament tancat de rotació de bicicletes i patinets de Sant Quirze del Vallès, sobre la
base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei adjunts.
Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies hàbils, a
comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de
presentació d'al·legacions i suggeriments.
Tercer.- Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la província, i disposar-ne l'exposició al
Tauler d'edictes de l'ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Quart.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen al·legacions
durant la informació pública.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.
Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 31/12/2021 a les 14:29:49

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 31/12/2021 a les 14:41:10
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