
Moció presentada pel Bloc de Bonrepòs i Mirambell al plenari celebrat el  
dia 25 de gener de 2012 demanant a una planificació que millore el  

transport públic entre els pobles de la comarca i l'ampliació de servei  
nocturn les nits del cap de setmana. Fou aprovada per unanimitat.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE 
BONREPÒS I MIRAMBELL

María José Amigó Laguarda, portaveu del Grup Polític Municipal 
del Bloc Nacionalista Valencià-BLOC de l'Ajuntament de Bonrepòs i 
Mirambell, presenta  la següent moció per al seu debat i aprovació, si 
s'escau, en el pròxim ple municipal:

MOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Per part de les administracions públiques s'anima als ciutadans a utilitzar el 
transport  públic.  Molts  són  els  beneficis  que  se  li  atorguen  respecte  al 
transport privat.

Els beneficis són tant mediambientals, com la facilitat en la mobilitat o en 
la seguretat.

El  transport  públic  facilita  la  comunicació  amb  altres  poblacions  de  la 
comarca i amb la ciutat de València. Però hi ha deficiències, cal facilitar la 
comunicació  amb  altres  pobles  de  la  comarca  i  millorar  i  ampliar  el 
transport, sobretot, el nocturn. Pel que fa al transport nocturn, i per a vetlar 
per la seguritat dels ciutadans, és necessari ampliar-ho els caps de setmana 
per  a  donar  la  possibilitat  d'acudir  als  llocs  d'oci,  tant  de  la  ciutat  de 
València, com dels pobles del voltant.

Des del  Bloc Jove-Compromís s'ha iniciat una campanya comarcal per a 
reivindicar solucions per a pal·liar les deficiències en el transport públic 
comarcal.



D'altra banda, el tema del transport nocturn i per una altra la duració de 
determinats trajectes. Un exemple pot ser Bonrepòs i Mirambell-Montcada. 
Estan a 10 minuts de distància en transport privat, en transport públic es 
tarda quasi una hora. 

PROPOSTES D'ACORD

És per tot açò que presentem les següents:

PRIMER. Sol·licitar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i a 
l’Empresa Municipal de Transports (EMT) l'ampliació dels horaris, sobre 
tot  del  cap  de  setmana,  donant  als  usuaris  la  possibilitat  d'utilitzar  el 
transport públic els caps de setmana de nit.

SEGON. Sol·licitar  a  la  Conselleria  competent  una  planificació  de 
transports a fi de comunicar tots els pobles de la comarca.

Bonrepòs i Mirambell a 20 de gener de 2012

Signat. María José Amigó Laguarda
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