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Una cacidada de l’alcaldia                                                 Maria Dolores Miralles 
 

A principis del mes de setembre, el PVI va interposar un 
recurs de reposició contra l’Ajuntament de Vinaròs, per 
haver decidir canviar la bidericionalitat de la Costa Sud i fer-
la unidirecionalitat, sense haver tramitat cap expedient 
administratiu ni contar amb cap informe tècnic. 
 
En les al·legacions manifestaven en primer lloc que aquest 
canvi suposava un gran perjudici per  als veïns i per tota 
la ciutadania en general. La premsa es feia ressò en 
diferents mitjans comarcals de les queixes veïnals i de la 
creació d’una” Plataforma d’Afectats”, integrada actualment 
per més de 700 veïns, però per l’Ajuntament no es motiu 
suficient ni el nostre recurs ni l’escrit presentat per aquesta 
plataforma d’afectats, per retornar a la situació anterior, 
perquè segons ells no podem acreditar que aquesta 
decisió ocasiona un greu perjudici i que entorpeix la 
circulació. 
  
La veritat és que a dia d’avui, la plataforma d’afectats no ha 
tingut resposta per part de l’alcaldia de l’escrit presentat 
el 22 de juliol, on manifestaven la seua disconformitat, 
perquè no se’ls havia fet cap consulta prèvia, i al igual que 
als partits polítics de l’oposició, aquesta mesura era 
provisional. Declarat l’estat d’alarma”, es posava en marxa  

per facilitar als veïns la pràctica de l’esport durant les hores 
permeses i garantir espai suficient per tal d’acomplir les 
normes de distanciament i millorar alhora la seguritat viària. 
  
En segon lloc se’ns comunica que la decisió de la 
unidireccionalitat de la via, s’ha pres després de mantenir 
diverses reunions amb els Serveis Tècnics i amb la 
Jefatura de Policia, segons ells, és per raons de seguretat 
vial i fluïdesa de la circulació. Les nostre preguntes són: 
Quines són les raons de seguritat? Quins són els informes 
tècnics? Com s’ha estudiat la seguritat vial?  Senyors, seny, 
no se’n recorden que no hi han informes ni cap 
expedient administratiu?. 
 
La decisió de la unidireccinalitat de la carretera de la 
Costa Sud, amb la creació d’un carril bici i un carril per 
vianants s’ha adoptat segons la notificació de l’Ajuntament 
“en el marc de las potestats discrecionals que li 
correspon a l’Alcaldia per ordenar el tràfic”. 
  
Per prendre aquesta decisió no s’ha obert cap expedient 
administratiu, perquè no és preceptiu la seua obertura, sent 
únicament necessari l’ordre de l’autoritat competent 
(L’ALCALDE) 


