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.
El regidor del grup municipal de JuntsXSQV-ERC-AM, Sr. Josep Coll i Aceña.
La regidora del grup municipal de JuntsxCat-Sant Quirze, Sra. Núria Gelabert Escuder.
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
19.10 hores i conclou a les 19.47 hores, del dia 5 d’octubre de 2021.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa dona la paraula al regidor Sr. Coll, qui explica la finalitat d’aquesta Comissió,
que és la de implementar la documentació necessària per a l’establiment d’aquests dos
nous serveis, per a que els ciutadans de Sant Quirze en puguin fer ús. S’ha de constituir
segons marca la normativa. Els serveis tècnics estan treballant en els dos projectes.
Seguidament demana si hi ha alguna pregunta.
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L’alcaldessa demana que els serveis tècnics expliquin els esborranys que s’estan
preparant.
Pren la paraula la Sra. Ollé, qui explica que els punts de recàrrega elèctrica ja estan
implantats i que en el cas de la gàbia de bicicletes és un projecte finançat amb fons
PUOSC i està a punt d’iniciar-se l’obra; seran aparcaments de bicis i patinets, amb i
sense punt de recàrrega. Seran serveis de titularitat municipal i en gestió directa.
L’aplicació corresponent tindrà apartats de com donar-se d’alta al servei, requisits,
autorització dels menors, baixes, etc. Es preveurà la possible retirada de bicicletes o
patinets. S’establiran drets i obligacions d’ambdues parts (Ajuntament i persones
usuàries). Respecte al punt de recàrrega les previsions son molt similars.
L’alcaldessa demana si està pensat pels veïns de Sant Quirze i la Sra. Ordaz contesta
que no està restringit.
L’alcaldessa demana si es poden prioritzar, si en la aplicació es pot preveure un ús
diferent i el Sr. Amate contesta que no es preveu una priorització.
La Sra. Gelabert demana si totes aquestes qüestions estan decidides o es poden valorar,
i l’alcaldessa contesta que ho decidiran la part política de la Comissió.
La Sra. Gelabert demana quantes places hi ha i el Sr. Vazquez contesta que 48, dels
quals 16 tenen punt de recàrrega.
La Sra. Gelabert demana si no es diferencien les places de bicicleta i patinets i la Sra.
Ordaz contesta que està pensat per bicicletes, que el patinet se l’emporten.
La Sra. Arcalis explica que el servei no es limitarà a aquesta instal·lació, serà més ampli.
El Sr. Amate afegeix que l’aplicació s’utilitza per a diverses municipis, no només per un.
L’alcaldessa demana si es pot regular una priorització, establint que si s’omple es pugui
afavorir als ciutadans de Sant Quirze.
La Sra. Arcalis diu que es pot regular reservar un mínim i la Sra. Ordaz diu que s’ha de
veure.
L’alcaldessa demana a la resta d’assistents la seva opinió.
La Sra. Baldrich diu que depèn, depèn de les places, a partir del 80% a lo millor és ridícul.
El Sr. Vazquez afirma que cal diferenciar si és amb recàrrega o sense.
La Sra. Gelabert demana si es pot establir un període de prova per ajustar la demanda.

La Sra. Ollé diu que es pot fer si el Reglament no entra en detall, deixar una fórmula
oberta.
L’alcaldessa demana si es pot establir un període de prova d’un any per exemple, i la Sra.
Gelabert si pot haver un període transitori. El Sr. Coll s’afegeix a aquestes darreres
afirmacions.
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L’alcaldessa exposa que amb aquests serveis es tracta de crear l’hàbit, d’educar als
ciutadans de Sant Quirze. El dels punts de recàrrega es fa perquè al Living no hi ha
aparcament amb recàrrega. S’ha de diferenciar el dia amb la nit?.
La Sra. Ordaz diu que no, la idea és limitar la càrrega en dues hores. L’aplicació et dona
avís que ja el tens carregat.
La Sra. Baldrich pregunta que passa amb qui el deixa més de dues hores, i la Sra. Ordaz
contesta que s’ha de preveure una sanció. La Sra. Arcalis afegeix que seria com en el
cas de zona de càrrega i descàrrega.
El Sr. Vazquez explica que l’aplicació avisarà de l’acabament de la recàrrega i es podria
desenvolupar que donés avís a la Policia, i la Policia haurà d’actuar. El propi aplicatiu
emmarca si està més temps, i fins que desendolles dona dades.
La Sra. Arcalis afegeix que el Reglament et penalitza si han passat determinades hores.
L’alcaldessa demana si hi ha dubtes.
La Sra. Baldrich expressa que fins que no vegi la documentació no.
L’alcaldessa demana quan es tindrà la documentació preparada.
La Sra. Olle manifesta que en dues setmanes es pot fer arribar esborrany.
L’alcaldessa diu que llavors es farà reunió per valorar-la.
La Sra. Baldrich demana si es posaran punts de recàrrega als aparcaments municipals
per a la gent que té llogades places.
La Sra. Ordaz contesta que primer cal regular els aparcaments.
La Sra. Arcalis diu que aquest Reglament servirà també per aquests aparcaments.
La Sra. Baldrich manifesta que és regular pensant en un futur.
L’alcaldessa expressa que un cop s’enviï proposta fem reunió a finals del mes d’octubre.
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 16:49:36

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 09/11/2021 a les 23:46:53
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