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En el passat ple ordinari del mes de setembre, Compromís, 
presentà una moció per sol·licitar la reversió de la N-340, al seu 
pas pel terme municipal de Vinaròs. La titularitat d'aquesta s'ha 
ofert al municipi, després de la inauguració del desdoblament de 
la N-340. 

Aquesta moció es va presentar ja fa temps al plenari, i tots els 
partits acceptaren per unanimitat la reversió d'aquesta, perquè 
tots som conscients de la seua necessitat, per què és vital per 
l'ordenació de la circulació rodada de la costa nord i sud. 

El PVI, ha donat suport fins ara a les possibles gestions que ha 
informat l'alcaldia en les diverses comissions d'urbanisme, 
perquè fins ara s'ha actuat d'una forma prudent i amb seny. Però 
en la moció, presentada pel grup Compromís, hi han una sèrie 
d'acords, on no compartim, perquè no podem acceptar la 
reversió de la N-340 a qualsevol preu.  

El tram que ens pertoca a Vinaròs, es molt extens, 
(aproximadament d'uns 16 Km). Llavors, abans hi ha que fer-se 
moltes obres per condicionar-la (enllumenament, voreres, 
rotondes,….), obres molt costoses, que tenen que assumir el 
Ministeri de Foment, perquè es de seua la competència , fer 
aquestes infraestructures. 

Una volta acceptada, l'ajuntament es converteix en propietat 
municipal, per tant és d'obligat compliment el seu manteniment, 

per això hi ha que rebre-la en les millors condicions, per evitar 
despeses que son competència d'altres administracions. 

En el punt 2 de l'exposició de motius es diu que l'ajuntament té 
que presentar un projecte constructiu de l'obra, deixa molt clar 
que no es poden demanar el 21 milions d'euros per arranjar-la, 
Sr. Moliner, perquè en el plenari l'alcalde va dir que no existeix 
cap projecte, només hi ha un estudi. També es va dir durant el 
decurs del plenari quin seria el cost per al poble del seu 
manteniment, una volta que sigue de propietat municipal, 
pregunta que tampoc va ser capaç de respondre el Sr. Moliner. 

El militants del PVI, pensem que és un tema molt seriós, i que 
abans s'hagués tingut que tractar aquest tema en la comissió 
d'urbanisme.  

Sempre hem manifestat que volem una 340 en perfectes 
condicions, però sent sabedors dels costos del manteniment per 
al poble ja que estem parlant de milions d'euros. 

Manifestar lliurement la nostra opinió, no ha estat ben rebuda 
per Compromís, que ha emprés una campanya de descrèdit a 
les xarxes socials vers als grups que no pensen com ell. Estem 
convençuts que aquesta moció és oportunisme polític que 
només tenia una única intenció, promocionar a Jordi Moliner, 
regidor actual de Compromís, com candidat a l’alcaldia de 
Vinaròs en les properes eleccions municipals que tindran lloc al 
maig del 2019. 


