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Una bogeria                                       Maria Dolores Miralles 
El PVI, quan es va implantar la unidireccionalitat de la Costa Sud, vam ser 
molt crítics amb la decisió presa per l’equip de govern, perquè les mesures 
venien determinades per l’esta d’alarma sanitària del Covid-19, totes per 
facilitar la pràctica de l’esport o el passeig en les hores permeses, amb la 
finalitat de garantir l’acompliment de leds normes  de distanciament i millorar 
alhora la seguritat viària. Però ens van enganyar a tots, perquè amb la 
tornada a la Nova normalitat, la mesura es convertirà en definitiva.  
 

Sol·licitarem accés al l’expedient administratiu, i com no trobarem una 
justificació adequada la seua no existència, vam considerar que era una 
decisió arbitrària i política de l’equip de govern, interposarem un recurs de 
reposició, davant la desestimació de la sol·licitud de informació. 
 

Revistat el document, el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) cal dir 
del mateix que des de l’ajuntament s’aposta per donar preferència als 
vianants i ciclistes, així com la utilització del transport públic, vers l’hora de 
circular amb el cotxe. A més aquest pla també contempla convertir la costa 
nord i la costa sud en un vial ciclo-peatonal, però al mateix temps en 
l’informe de mobilitat, ens invita a fer un anàlisi de la incidència i viabilitat de 
la circulació. Totes  aquests mesures preses abans de que la N-340 forme 
part del viari urbà i que la reurbanització i adequació estigui feta. 
 

En el Document de Propostes, se’ns indica que es necessari per a cada 
mesura que es proposta, que s’identifique quina és la entitat responsable de 
del seu finançament i de la seua execució, per tant cal fer abans una 
memòria econòmica financera, on es detallen els costos de la seua 
implementació. 
 

Per altra part el PMUS fa referència al PATIVE, i com tots sabem ha estat 
anul·lat recentment pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, per la qual cosa totes les conclusions a les que haja arribat el 
PMUS donant-se suport en el PATIVEL queden sense efecte, a qual cosa 
obliga a una revisió del PMUS.  

 
Molts veïns afectats de la costa nord i de la costa sud, ens han fet arribar les 
seues queixes, perquè se’ls vol fer creure que només som veïns estacionals, 
quan una gran majoria porten vivint més de 30 anys com a residents. 
 

Estan dolguts i decebuts perquè se’ls considera ciutadans de segona, 
perquè a pesar de que tots paguem els mateixos impostos, no gaudim dels 
mateixos servicis. Amb el pas del temps, aquests vials només seran per als 
residents. Ja que dir que aquests veïns que son tant maltractats, pagaren 
l’asfalt del la carretera amb contribucions especials, també l’enllumenament 
dels carrers, ara ens veuen obligats a utilitzar la N-340, sempre que tinguen 
que desplaçar-se fer al centre del poble.  
 

Un altre inconvenient, que ens trobarem amb la seua implementació és la 
supressió de serveis i el tancament de molts negocis, com són restaurants, 
supermercats, farmàcies, … Com podrem rebre amics o familiars a les 
nostres cases? perquè el PMUS només contempla l’accés en bicicleta o 
caminant. (UNA BOJERIA). 
 

El PMUS, a dia d’avui és inviable, perquè presenta moltes debilitats, com 
que Vinaròs tenim un eix viari de la N- 340 deficient, un transport públic amb 
molts problemes de cobertura i mala freqüència. La seua viabilitat ve 
condicionada per la recepció de la N-340, per part del Ministeri de Foment al 
poble de Vinaròs en òptimes condicions, ja que l’ajuntament no es pot fer 
càrrec del seu arranjament perquè no disposem de recursos i estem posant 
en risc els nostres servicis municipals. 
 

Des de el PVI , presentarem al·legacions al PMUS, document publicat el 15 
de juny del 2021 al DOGV , on es va sometre l’expedient a informació 
pública per termini de 45 dies (fins al 18 d’agost del 2021) perquè  ho 
considerem oportú, per tot el que hem esmentat abans.   
 
 


