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Ref. Expedient: 185/2021/SQVPT
INFORME TÈCNIC
Assumpte: Expedient de Comissió d'estudi de l'Ordenança d'ús de l'aparcament tancat
de rotació per a bicicletes i patinets i de l'Ordenança del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics a Sant Quirze del Vallès
INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET
El 27/11/2020 es va aprovar la Resolució definitiva de concessió de les subvencions
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2020-2024. Aquesta
resolució concedia a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, un import de 126.593,35€
per a la realització de 3 projectes pressupostats per un total de 355.000,00€ (exp.
PRE082/19/02184) durant l’anualitat 2021.
Un dels 3 projectes pressupostats en l’exp. PRE082/19/02184, és l’impuls de la
mobilitat elèctrica i, dins d’aquest hi ha dos actuacions que inclouen la instal·lació de
punts de recàrrega:
1. Instal·lació de dos punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics.
2. La construcció d’una gàbia-aparcament per a bicicletes amb inclusió de punts de
recàrrega elèctrica.
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 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.
FETS
1. Es realitza la proposta de l’avantprojecte de dues ordenances per efectiu i regular
l’ús de les dues instal·lacions en execució i les que es puguin instal·lar en un futur que
siguin de les mateixes característiques.
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-

Ordenança d'ús de l'aparcament tancat de rotació per a bicicletes i patinets.
El servei consistirà en la prestació del servei d’ús públic de la disposició
d’aparcament exclusius per a patinets i bicicletes, i en el subministrament elèctric
per a la recàrrega de patinets i bicicletes elèctriques que siguin compatibles amb
els sistemes de recàrrega habilitats, mitjançant la connexió a un punt de recàrrega
municipal situats als aparcaments tancats de rotació per a bicicletes i patinets al
municipi.

-

Ordenança del servei de recàrrega de vehicles elèctrics.
El servei consistirà en el subministrament elèctric per a la recàrrega del vehicle
elèctric, i/o híbrid endollable que sigui compatible amb els sistemes de recàrrega
habilitats, mitjançant la connexió a un punt de recàrrega municipal situat a l’espai
públic, o bé en equipament municipal.

CONCLUSIONS
Es proposa iniciar el tràmit de la proposta d’avantprojecte de l’Ordenança d'ús de
l'aparcament tancat de rotació per a bicicletes i patinets i l’Ordenança del servei de
recàrrega de vehicles elèctrics a Sant Quirze del Vallès, la creació de la comissió
d’estudi per realitzar l’aprovació inicial de les dues ordenances, informació pública i si
s’escau l’aprovació definitiva.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

CPISR-1 C Laura Ordaz Suárez
Cap d'Àrea de Manteniment, Infraestructures i
Serv
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 24/09/2021 a les 13:54:44
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