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L’Ajuntament assumeix l’ampliació del 
servei de bus de Sagalés aquest mes 
d’agost 
 
Davant l’habitual reducció de la freqüència de pas del bus de la 
línia 510 que es produeix durant el mes d’agost, el Consistori 
amb l’ajut de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU) pagarà expedicions a primera hora del matí i a la nit per 
donar resposta a les peticions veïnals. 
 
El veïnat usuari de la línia 510 de Sagalés ha fet arribar a l’Ajuntament el seu 
malestar per la reducció del nombre d’expedicions, durant el mes d’agost, del 
servei de bus que enllaça Montornès amb Montmeló i Granollers. 

Sagalés disminuirà la freqüència de pas perquè considera que hi ha un 
descens de viatgers a causa de les vacances d’estiu i això afectarà a les 
persones usuàries que fan servir el bus a primera hora aquests dies per arribar 
a la feina. 

Tot i no ser el prestador del servei ni l’administració competent (depèn de la 
Generalitat), l’Ajuntament ha sol·licitat a l’empresa de transports l’augment dels 
viatges que ha previst durant el mes d’agost. 

Ampliació entre les 4.50 h i les 6.20 h i cap a les 22 h 

La franja horària en què s’amplia el servei és bàsicament al matí, amb tres 
expedicions per sentit, entre les 4.50 h i les 6.20 h. També es reforçarà a la nit, 
amb una expedició per sentit, a l’entorn de les 22 h. 

El cost és de 2.895,10 euros i l’assumirà íntegrament l’Ajuntament que compta 
amb un ajut de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) a la qual 
pertany Montornès. 

Els horaris de servei de la línia 510 durant el mes d’agost es poden consultar 
també al web de Sagalés, a l’oficina d’atenció al client de l’empresa a 
Granollers, a les parades i a l’OAC de l’Ajuntament. 
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