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QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES 
 

 
DADES PERSONALS 
 
NOM I CONGNOMS: R. V. V. 
DNI: XXXXXXXXX
ADREÇA: 03838, Alafara (Alacant). 
E-MAIL: 
TELÈFON: 
 
ÒRGAN/INSTITUCIÓ CONTRA EL QUE S’INTERPOSA LA QUEIXA 
 
Ajuntament d’Alfafara (Alacant) 
 
MOTIU DE LA QUEIXA 
 
El 24 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament del meu poble, Alfafara (província 
d’Alacant), acorda l’inici del procediment d’aprovació del Pla Parcial del Sector S-3 
d’Alfafara per construir un polígon industrial. 
 
El 24 d’octubre de 2018, dins del termini legal establert pel BOP Nº 188, d’1 d’octubre 
de 2018, i després de requerir personalment la documentació de l’expedient, presente 
escrit d’al·legacions contra el projecte incloent una sèrie d’ objeccions respecte al fons i 
a la forma. Bàsicament i a mode de síntesi, per considerar sobredimensionat el projecte 
-es preveuen 75.700 metres quadrats de sòl industrial per a un poble de 400 habitants 
eminentment agrícola i rural, que limita amb el Parc Natural de la Serra de Mariola i que 
manca de bona comunicació i accessos-; així com per utilitzar, entre d’altres, el 
procediment de tramitació simplificada de l’informe ambiental i territorial estratègic, 
quan, segons el meu parer i per les raons adduïdes supra, és més que evident que 
s’hauria d’extremar la diligència i optar pel procediment ordinari, doncs contràriament 
al que afirma l’esborrany del Pla Parcial, entenc que poden derivar-se “efectes 
significatius sobre el medi ambient”, a banda d’altres possibles afectacions d’índole 
social i econòmica que passe a fonamentar en l’escrit d’al·legacions tenint en compte 
les característiques del nostre municipi. Veure escrit d’al·legacions (annex 1) 
 
El 28 d’octubre de 2019, després de llegir l’Acta del Ple d’1 d’octubre de 2019, 
m’assabente de que s’aprova la continuació de la tramitació del Pla Parcial del Sector 
Industrial S3, i considerant que a la mateixa es realitzen una sèrie d’afirmacions que, 
segons el meu parer, falten a la veritat -doncs l’acta afirma textualment (cite literal) "... 
en fecha 5 de noviembre de 2018, por el gabinete jurídico se acusa recibo del escrito de 
alegaciones y se emite informe con respecto a la alegación presentada", presente escrit 
per registre d’entrada on demane expressament: 1) que me se lliure l’esmentat informe 
o que, en el seu cas, es procedisca a rectificar l’acta; i 2) que, en qualsevol cas, me se 



contesten les al·legacions. Veure l’Acta del Ple d’1 d’octubre de 2019 i escrit de 28 
d’octubre de 2019 que figura en adjunt (annex 2) 
 
El 21 de novembre de 2019, sense haver-me contestat ni a les al·legacions ni al 
requeriment escrit de 28 d’octubre de 2019, m’assabente pel Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana (Núm. 8682), que l’Ajuntament ha procedit a aprovar l’Informe 
ambiental i territorial estratègic del Pla Parcial i que, a partir d’aquest moment, com el 
DOCV indica, ja no s’admeten recursos. El punt quart de la Resolució de l’òrgan 
ambiental de l’Ajuntament, que reprodueix el DOCV, diu expressament “Notificar el 
present acord a les persones interessades”; notificació que mai es porta a terme 
personalment a pesar de que, jurídicament i, des del moment en què presente les 
al·legacions, adquirisc formalment la condició de “persona interessada. Veure publicació 
DOCV (annex 3) 
 
Davant la falta de resposta a l’escrit d’al·legacions i al requeriment de 28 d’octubre, 
d’una banda, i tenint en compte la manca total de transparència en la tramitació de 
l’expedient del Pla Parcial -els veïns del poble continuen sense saber que s’està 
tramitant aquest projecte perquè no s’ha portat a terme el preceptiu pla de participació 
ciutadana que marca la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP)-, d’altra banda, el 6 
de juliol de 2019 faig un nou requeriment de transparència a l’Ajuntament on demane 
expressament que (cite literal): 1. Que d’ara endavant es publiquen a la Seu Electrònica 
(Alfafara.sedelectronica.es) tant les convocatòries dels plenaris com les actes dels 
mateixos, a banda de tots aquells altres documents que hagen de quedar efectivament 
i per prescripció legal, en exposició pública. 2. Còpia de l’acta del Plenari de 19 de maig 
de 2020. 3. Conèixer l’estat actual de tramitació del Pla Parcial del Sector Industrial S-3 
d’ Alfafara parcialment el dia 14 de juliol. L’Ajuntament, aquesta vegada sí, respon el 
meu escrit en data de 14 de juliol però de forma molt segada i, el que és més greu,  des 
d’ençà, no només les meues al·legacions continuen sense resposta sinó que 
l’Ajuntament continua tramitant el Pla Parcial amb total opacitat. L’expedient del mateix 
continua sense fer-se públic a la Seu Electrònica i el procés de participació ciutadana que 
marca la LOTUP per a aquest tipus d’iniciatives urbanístiques no s’ha fet fins ara, a pesar 
dels nombrosos requeriments orals i escrits realitzats al llarg d’aquestos anys en virtut 
dels principis generals de transparència, accés a la informació pública, bon govern i 
participació ciutadana que han de regir l’actuació de les administracions públiques i que 
en matèria mediambiental són encara més palesos tal i com estipula la normativa de 
referència, entre d’altres, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambient). Veure l’Escrit de 6 de juliol i la resposta de l’Ajuntament de 
14 de juliol (annex 4) que figuren en adjunt.  
 
Per tot plegat, considere que me s’han vulnerat i segueixen vulnerant-me-se els drets 
fonamentals a la informació pública i a la participació ciutadana, motiu pel qual demane 
l’empar del Síndic de Greuges per a que es respecte la legalitat i es reinicie la tramitació 
del Pla Parcial amb totes les garanties que marca la llei. Al meu parer, l’abast d’aquest 
projecte industrial requereix extremar la diligència al màxim i adoptar totes les mesures 
i cauteles que siguen pertinents en ares de previndre les no per hipotètiques menys 



previsibles i nefastes conseqüències que poden derivar-se per al poble en termes 
mediambientals, socials i econòmics d’un projecte d’aquesta entitat. Així li ho faig saber a 
l’Excm. Síndic de Greuges, tot adjuntant-li la documentació pertinent per a la seva consideració 
i valoració.   

 

 

Signat: R. V. V. 
Alfafara, 2 de setembre de 2020 




