
 

 

 

 
 

 Josep Lluís Galarza i Planes, regidor pel Bloc Coalició Compromís  presenta la següent moció  per 
a la seua consideració, debat i aprovació. 
 

MOCIÓ DEMANANT EL CESSAMENT DEL DIRECTOR GERENT DE FGV 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 En el plenari del mes de juliol de 2013 vam manifestar el descontent entre els usuaris de 
METROVALENCIA pel canvi d’horari d’este estiu. Des del 24 de juny de 2013 al 15 de setembre de 
2013. Així mateix altres vegades al llarg de l’any 2013 i 2014 es modificaren els horaris de pas del metro. 
 
 Un dels motius que justificaven este nou horari era perquè estes dates es consideraven laborables 
no lectius. Este canvi que consisteix a alterar els horaris de circulació afectava greument als ciutadans 
que fan ús del metro per al seu desplaçament i des de la direcció de l’empresa no s’ha fet una valoració 
del greu perjudici que ha ocasionava als ciutadans.  
 
 Ara, i durant els mesos d’estiu, una altra vegada, la direcció de METROVALENCIA ha tornat a 
modificar els horaris, la qual cosa suposa una modificació de pas des de les 6,11h del matí fins les 8,11h. 
La freqüència de pas és de 40 minuts. També es modifiquen els horaris entre les 21,31h. i les 23,31h.  
 
 Aquest horari és el que suporta una major quantitat de viatgers, perquè coincideix en l’horari de 
desplaçament dels ciutadans als seus llocs de treball, la qual cosa causa un greu perjudici i un augment 
de l’ús del cotxe privat. 
 

A més aquesta decisió manifesta una falta de sensibilitat en aquests moments de crisi econòmica, 
perquè el metro és un sistema públic de transport i clarament ha de ser econòmic però no es pot anar en 
contra de les economies familiars. 

 
Una vegada més es prenen decisions de manera unilateral, sense planificar ni previndre les 

conseqüències, perquè entenem que a hores d’ara caldria tenir una proposta de mobilitat comarcal que 
contemplaré de manera integral tot el transport públic. 
 

 Per tot això, proposem al Ple els següents 

ACORDS 

1. El Ple de l’Ajuntament de Massamagrell acorda sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures, 

Territori i Medi Ambient el cessament  del director gerent de METROVALENCIA.  

2. El Ple de l’Ajuntament de Massamagrell sol·licita la revisió de l’horari de pas del metro. 

3. El Ple de l’Ajuntament de Massamagrell sol·licita un pla de transport públic de l’Àrea Metropolitana 

de València. 

4. El Ple de l’Ajuntament de  Massamagrell sol·licita la revisió dels preus dels bitllets. 

           

            Massamagrell,20 de juny de 2014 

                                                                    Signat: Josep Lluís Galarza i Planes 

 

MOCIÓ REBUJADA 
Vots a favor 7 (BLOC COMPROMÍS, PSOE, EU) 
Vots en contra 10 (PP i CVa) 
 


