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1.- REG1-TINENT ALCALDE JL, JOSE LLACER GANDIA, a 26 de Junio de 2020

COMUNICAT INFORMATIU
La regidoria de Seguretat Ciutadana informa que l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna va a
procedir a vianalitzar els carrers Vadell i Gebalcobra, a la Platja de Tavernes de la Valldigna.
L’actuació disposa dels informes tècnics pertinents i s’ha tractat en la comissió municipal
d’urbanisme.
Estos dos carrers són habitualment utilitzats pels veïns de la zona per accedir a cotxeres, no
considerant-se una via de trànsit imprescindible. Aquesta actuació no suposa una afecció
important a la circulació per ser els carrers Les Barques i Garbi les vies principals necessàries
per al trànsit de vehicles.
L'objectiu és pacificar el trànsit, alhora que es millora la mobilitat i la seguretat dels vianants
que circulen per la zona, tant per accedir a l’arena, com als habitatges o als comerços, locals de
restauració i esbarjo dels dos carrers abans esmentats.
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Sols s’autoritzarà l’entrada de vehicles per accedir a les cotxeres de Gebalcobra i Vadell des del
carrer Garbí. L’eixida també es farà pel carrer Gebalcobra fins el carrer Garbí, vist que el carrer
Vadell quedarà totalment restringit al trànsit des de i cap al carrer les Barques.
No es podrà estacionar en tot el carrer Gebalcobra ni al carrer Vadell, habilitant-se el doble
sentit en el primer als sols efectes de facilitar l’entrada i eixida dels vehicles cap o des de les
cotxeres; des del carrer Vadell també caldrà que entren i isquen els vehicles de les cotxeres pel
carrer Gebalcobra i Garbí, sense possibilitat d’accedir al carrer les Barques per altre lloc.
S’habilitarà una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies al carrer les Barques, front al
carrer Vadell, per a facilitar estes tasques a les empreses, comerços i locals de restauració
existents.
En breu es senyalitzaran els carrers afectats per a prohibir l’estacionament i iniciar les tasques
necessàries de senyalització vertical i horitzontal. A partir d’eixa data, prevista per a principis
del mes de juliol de l’any en curs, no es podrà estacionar en els carrers Vadell i Gebalcobra,
autoritzant l’accés de vehicles a velocitat reduïda als sols efectes d’entrar o eixir a les cotxeres
habilitades que disposen de gual permanent.
Tavernes de la Valldigna, a 26 de juny de 2020
El Regidor de Seguretat Ciutadana
Josep Llacer Gandia
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