
Grups Municipals Independents Per Fornells i ERC Fornells
 

 
MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DE PAS DE LA LÍNIA REGULAR             
D’AUTOBÚS (L10) 

 
ANTECEDENTS 

 
Durant el passat mes d’octubre en el nostre poble s’ha realitzat una iniciativa popular (IP)               
que ha recollit 905 signatures demanant l’ampliació de la freqüència de la línia 10              
d’autobusos que passa pel nostre municipi. La IP es va engegar en el marc de la setmana                 
per l’emergència climàtica i la mobilitat sostenible per l’enorme interés que genera aquesta             
problemàtica actualment a la ciutadania. 
Aquesta IP interpel·la directament a tots i totes les representants electes de l’Ajuntament de              
Fornells i cal que tinguem clar que el foment, la promoció i la millora del transport públic són                  
aspectes claus per fer front a aquesta greu problemàtica que tenim sobre la taula cada dia i                 
que cal posar-hi remei el més aviat possible. 
La connexió amb la ciutat veïna de Girona amb una major freqüència del transport públic               
ajudaria a minimitzar el gran nombre de viatges amb vehicle particular que es fan dia rere                
dia des del nostre municipi cap a la ciutat, reduint les emissions de CO2 que generen                
aquests desplaçaments des del nostre municipi.  
 
I atès que: 

- La Línia 10 és una de les més rendibles del TMG. Actualment el recorregut dura 36                
minuts i es podria duplicar la freqüència reduint el temps del trajecte. Actuacions com              
la petita modificació que s’ha fet a la ruta que ara passa pel Carrer Reggio Emilia ha                 
reduït en 2 minuts la seva durada. 

 
PROPOSEM 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
- PRIMER: Demanar que l’equip de govern contacti amb els responsables de l’Ajuntament             
de Girona per a fer un estudi de la viabilitat de duplicar la freqüència modificant la línia el                  
necessari perquè aquesta tingui un recorregut que ho permeti.  
 
- SEGON: Sol·licitar que el línia del bus 10 del TMG que arriba fins a Fornells de la Selva                   
circuli també els diumenges durant algunes hores al matí i la tarda.  
 
- TERCER: Paral·lelament, estudiar la possibilitat que la línia d’ATM que vol connectar els              
pobles de Santa Cristina d’Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Llambilles, Quart i Vilablareix              
amb l’Hospital Santa Caterina tingui una parada a Fornells de la Selva i una davant l’Institut                
de Vilablareix. 
 
 
 
Fornells de la Selva, 15 de novembre del 2019 
 


