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Moció que presenta la regidora CONCEPCIÓ VERAY CAMA, com a 
portaveu del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALÀ, perquè 
sigui inclosa a l’ordre del dia del Ple ordinari del dia 12 de juny de 2017,  
 

MOBILITAT I MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El foment del transport públic ha de ser un dels eixos fonamentals de les 
polítiques de mobilitat d’aquest Ajuntament. La utilització del vehicle privat 
comporta un cost important en la qualitat de vida, sobretot per les altes taxes 
de contaminació ambiental i acústica que aquest provoca i que afecta de forma 
directa a la salut de les persones. 

Des del Partit Popular Català sempre hem apostat amb fermesa per la 
potenciació i millora de la xarxa de transport públic de la nostra ciutat. Creiem 
en la necessitat de traslladar el protagonisme del vehicle privat al transport 
col·lectiu però també que cal fer-ho sense imposicions, respectant sempre la 
llibertat de l’individu a l’hora d’escollir, i és per això que considerem que la 
millor manera d’aconseguir que les persones escullin el transport públic per 
davant del privat és oferir-ho de la manera més atractiva possible tant pel que 
fa a rutes com a horaris i freqüència de pas. Com més s’utilitzi el transport 
públic, més avantatges es generen per la ciutat. En aquest sentit, la 
implementació d’una bona xarxa de bus urbà contribueix a fer de Girona una 
ciutat més neta i amable tant per a aquells que hi vivim com per a aquells que 
ens visiten. 

Es tracta, doncs, de treballar per aconseguir una xarxa de bus urbà més 
adaptada a les necessitats reals de mobilitat de la nostra societat perquè els 
usuaris optin per la utilització d'aquest servei públic de transport. 

Som conscients que des de la Taula de Mobilitat aquest és un tema que s'ha 
comentat i debatut en moltes ocasions i valorem molt positivament les 
aportacions fetes, en aquest i tots els sentits, per part de tots els seus 
integrants, però considerem que davant les reiterades queixes dels ciutadans 
en relació a l'actual xarxa de bus urbà existent a la ciutat ha arribat el moment 
que des del Govern Municipal s'actuï i es deixi de fer servir la Taula de Mobilitat 
com a coartada i, per tant, es passi de les paraules a l'acció. 

Convençuts que tots som coneixedors de les  problemàtiques i les mancances 
i/o deficiències existents en la xarxa de bus urbà de la ciutat demanem al 
govern de la ciutat que hi doni solució. 
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Per tot l’exposat el grup el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ 
proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Revisar les freqüències de pas dels busos de totes les línies els 
caps de setmana, molt concretament els dissabtes, per tal d'adaptar-les a les 
necessitats reals dels usuaris i millorar el servei. 

SEGON.- Actuar de manera immediata en la L1 modificant la freqüència de pas 
dels dissabtes a cada 15 minuts, tal i com ja té els dies laborables de dilluns a 
divendres; i modificant la freqüència de pas a cada 30 minuts els diumenges i 
festius.  

TERCER.- Actuar de manera immediata en la L10 ampliant el servei d'aquesta 
línia als diumenges i festius amb uns horaris concrets com existeix en les línies 
que uneixen la nostra ciutat amb alguns municipis de l'àrea urbana de Girona 
com són Salt, Sarrià o Vilablareix. 

QUART.- Reforçar els mecanismes de control en relació al compliment dels 
horaris i freqüències establertes per part de TMG, sobretot els dies de grans 
esdeveniments a la ciutat com poden ser les Fires de Sant Narcís, Setmana 
Santa, o Girona Temps de Flors, entre altres. 

  

Girona, 6 de juny de 2017 

 

 

  

 

Concepció Veray i Cama. 
 
 
 
IL·LMA ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
 
 


