
ESCRIT AL SÍNDIC DE GREUGES

Els sotasignants, en representació dels grups que componen la Coordinadora per 
un Transport Sostenible a la Ribera i dels 2.000 signants de les al·legacions presentades 
al projecte bàsic, estudi d’impacte ambiental i estudi d’integració paisatgística: “Clau 41-V-
1922 (2). VARIANT D’ALZIRA I NOU ACCÉS A CARCAIXENT (VALÈNCIA)”, ens adrecem 
al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per a: 

DENUNCIAR

1. Que  la  Conselleria  de  Transports  ha  tret  a  informació  pública  aquest  projecte 
important i polèmic, que suma unes 1400 pàgines, durant un mes hàbil a partir del 
13  de  juliol,  justament  en  ple  estiu,  quan molts  riberencs estan  de  vacances i 
difícilment s'assabentaran del tema.

2. Que el  procés ha sigut  prou  defectuós perquè,  per  exemple  a Alzira,  el  tècnic 
responsable ha estat de vacances durant la major part del perïode, de manera que 
algunes persones que han anat a informar-se no han trobat qui responguera a les 
seues preguntes. A més, sols es podien informar entre les 9 i les 10 hores del matí, 
un horari molt reduït.

3. Que els policies municipals d'Alzira ens obligaren a llevar una taula informativa de 
menys d'un metre quadrat (xicoteta i que no molestava a ningú) que haviem ficat al 
mercat del carrer per informar als ciutadans; posteriorment demanàrem permís per 
escrit (el 31 de juliol) per ficar taules informatives al mercat, a la Plaça Major i al 
Parc Pere Crespí, i no ens entregaren la resposta afirmativa fins al 24 d'agost, ja 
fora del plaç... A més, ens demanàrem una taxa equiparant-nos a les activitats de 
construcció. (S'adjunta fotocòpia)

Nosaltres hem demanat reiteradament, des del 17 de juliol, que s'allargue el termini de la 
fase informativa altre mes hàbil,  sense que hàgem rebut fins ara, ja en setembre, cap 
contestació.

Per tot això SOL·LICITEM:

Que  el  Síndic  de  Greuges  recabe  de  Conselleria  i  Ajuntaments  implicats  la 
informació pertinent i reclame l'ampliació del términi d'un mes hàbil perquè tothom 
ací puga informar-se i participar.

La Ribera, 7 de setembre de 2009.
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