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Alfafara, a 1 d’octubre de 2020 
 
 
El/La que subscriu, R. V.V.,  amb DNI XXXXXX,major d’edat i amb domicili
a efectes de notificacions al XXXXXXXXXXXXXX ,d’Alfafara, després d’haver rebut i llegit 
amb atenció l’Informe que l’Ajuntament d’Alfafara li ha remés a l’Excm. Síndic de 
Greuges (i que se li notifica el dia 30 de setembre de 2020), en resposta a la seua Queixa 
(Núm. 2002529) presentada el 2 de setembre de 2020, desitja fer constar les següents 
AL·LEGACIONS:  
 

- En primer lloc, que es tinga en compte la fonamentació jurídica de l’escrit que li 
va remetre a l’Ajuntament d’Alfafara el 25 de setembre en resposta a la 
comunicació de 22 de setembre on, per primer cop, se li reconeix expressament 
que mai se li han contestat les seues al·legacions, presentades en temps i forma 
el dia 24 d’octubre de 2018, sobre l’Inici del Pla Parcial S3 per construir un 
Polígon Industrial. En aquest escrit li recorda a l’Ajuntament que té l’obligació de 
contestar les al·legacions i, en qualsevol cas, de preservar el dret a la participació 
ciutadana dels veïns i assegurar al màxim la transparència li ’accés a la informació 
pública en aquest procés. A aquests efectes, s’acompanya com a annex a estes 
al·legacions l’esmentat escrit de 25 de setembre de 2020.  

 
- Que a dia de hui, i a pesar dels reiterats requeriments de transparència realitzats 

per ella al llarg d’aquests anys (l’últim d’ells, el que figura en el seu escrit de 25 
de setembre), l’Ajuntament continua sense publicar a la Seu Electrònica tota la 
documentació relativa al Pla Parcial del Sector S3. Com se li ha recordat en 
múltiples ocasions, es tracta d’informació pública que hauria d’estar a disposició 
dels veïns en la seua integritat: acompanyada dels costos i despeses derivats 
d’aquest projecte (amb indicació dels emoluments dels contractes d’assessoria 
jurídica i de redacció tècnica que ja s’han generat, per exemple); les al·legacions 
que va presentar, l’informe ambiental que es va aprovar, etc. No és de rebut que 
estiga tramitant-se un Pla Parcial d’aquesta envergadura en un poble menut i 
eminentment rural com Alfafara, situat a les portes del Parc Natural de la Serra 
de Mariola, de forma totalment opaca i secreta. Basta en donar-li un cop d’ull al 
Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Alfafara ( 
https://alfafara.sedelectronica.es/transparency ) per verificar que aquesta 
informació encara no està disponible -per molt que insistisca l’Ajuntament en el 
seu darrer escrit-, així com per demostrar que la Seu Electrònica requereix, amb 
urgència, una correcta sistematització i ordenació de la informació i de les fonts 
que allí apareixen, doncs hi ha documents que no es troben en els apartats que 
es corresponen; que es pengen sense nom o amb un nom que no identifica 
correctament el seu contingut; que el contingut de molts expedients que es 
troben en exposició pública no apareix enlloc (només es publica l’edicte o 
l’anunci al taulell d’anuncis, però resulta impossible accedir al contingut), etc. El 
fet de que l’Ajuntament s’excuse invocant la sobrecàrrega de treball durant la 
crisi de la Covid-19, no eximeix en cas cap del compliment de les obligacions 
jurídiques. Molt menys tenint en compte les nombroses peticions que se li han 
formulat, tant oralment com per escrit en aquest sentit, des de fa anys.  
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- Que per totes les raons adduïdes en la documentació que acompanya aquesta 

Queixa, considera que s’ha vulnerat i continua vulnerant-se el seu dret a la 
participació ciutadana així com els principis bàsics d’accés a la informació pública 
i la transparència, cosa que, en última instància, compromet l’anomenat “bon 
govern”. Drets i principis reconeguts a la mateixa Llei d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana (LOTUP), que possibilita la 
tramitació d’aquest Pla Parcial, i garantits, també, per la resta de l’ordenament 
jurídic. De fet, ara mateix, tal i com li indica l’Ajuntament d’Alfafara en el seu 
darrer escrit, s’està negociant la desviació de la via pecuària i ningú sap quines 
són les alternatives o propostes que hi ha sobre la taula (a pesar de que estem 
parlant del domini públic). D’altra banda, tampoc s’ha fet públic fins ara l’Informe 
ambiental que es va aprovar el 22 d’octubre de 2019 sense entrar a valorar les 
al·legacions -quan la majoria advertien dels perills d’utilitzar el procediment de 
tramitació ambiental simplificada pel que es decanta finalment l’Ajuntament-, i, 
el que és més greu, sense tenir en compte l’ informe desfavorable de la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica (concretament de vies pecuàries). De fet, qualsevol 
modificació que es faça en aquest sentit exigiria, almenys, una nova avaluació 
ambiental (possiblement fins i tot reiniciar completament la tramitació del Pla 
Parcial si es canvia l’esborrany), per afectar, precisament, a elements de 
l’ordenació estructural.  
 

 
Per tot plegat, i tenint en compte les nefastes conseqüències que es poden derivar de la 
construcció d’un polígon industrial de 75.700 m²per a un poble de 410 habitants (no 
només en termes econòmics sinó ambientals, socials, territorials i paisatgístics) 
s’encomana i torna a sol·licitar l’empara de l’Excm. Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana per a que es respecte el dret a la participació ciutadana i s’asseguren 
correctament els principis d’accés a la informació pública i la transparència per a tots els 
veïns.   
 
 
 
 
 
 
 
Signat: R.V.V.


