
RECLAMACIÓ 

contra l’Ajuntament d’Alfafara 

davant el Consell de Transparència de la Generalitat Valencia 

8 d’octubre de 2020 

 

I. S. M., amb DNI XXXXXXX-X, major d’edat i domicili a efectes 

de notificacions a XXXXXXXXXX, 03838, Alfafara. 

 

EXPOSA 

 

Que aquest estiu m’assabente per casualitat que l’Ajuntament d’Alfafara està 

tramitant el Pla Parcial del Sector S3 per construir un polígon industrial de 75.700m al 

meu poble, Alfafara (Alacant), un poble eminentment agrícola i rural amb una població 

total de 410 habitants situat als peus del Parc Natural de la Serra de Mariola.  

 

Que la tramitació del Pla Parcial del Sector S3 s’ha fet sense el preceptiu procés 

de participació ciutadana que marca la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 

Paisatge de la Generalitat Valenciana (LOTUP) a estos efectes.  

 

Que l’avaluació ambiental i territorial del Pla Parcial s’ha tramitat per la via 

simplificada, amb moltes menys garanties que l’ordinària, i que l’informe d’avaluació 

ambiental i territorial estratègic aprovat mitjançant resolució de l’òrgan ambiental de 

l’ajuntament el 22 d’octubre no es troba publicat enlloc. 

 

Que, de fet, en intentar accedir a la documentació de l’esmentat Pla Parcial em me 

n’adone que aquest no figura al Portal de Transparència de la Seu Electrònica de 

l’ajuntament (veure https://alfafara.sedelectronica.es/info.0 ). 

https://alfafara.sedelectronica.es/info.0


Que en comprovar que s’està tramitant amb total opacitat, el dia 18 d’agost de 

2020 presente per registre d’entrada la petició de transparència que figura en adjunt (veure 

annex), tot demanant: 1 - Poder consultar tots els documents relatius al projecte del 

polígon industrial en seu electrònica 2 - Conèixer en quin punt es troba actualment el 

desenvolupament d'aquest projecte 3 - Màxima publicitat i transparència en el 

desenvolupament d'aquest projecte, anunciant i publicitant cada pas que es done per 

mantenir informada la ciutadania de manera actualitzada. 

 

Que l’Ajuntament d’Alfafara em respon fora de termini, el dia 21 de setembre de 

2020 (un mes i alguns dies després de la meua sol·licitud de transparència) i que la 

resposta no satisfà totalment les meues pretensions. 

 

Que a dia de hui, l’ajuntament continua sense fer públics tots els documents 

relatius al Pla Parcial S3 en el Portal de Transparència de la Seu Electrònica. 

 

SOL·LICITA 

 

 Que l’Ajuntament d’Alfafara faça públic d’una vegada tot l’expedient del 

Pla Parcial. En concret, els següents documents: La documentació inicial del Pla 

Parcial S3 (Esborrany de Pla Parcial, el Document Inicial Estratègic i l’Informe 

de gènere); les al·legacions que s’han presentat i el pla de participació ciutadana; 

els informes de les administracions públiques que s’han rebut fins ara; l’informe 

ambiental i territorial estratègic aprovat el 22 d’octubre de 2019; els contractes de 

redacció del projecte tècnics (jurídics i arquitectònics) que s’han subscrit fins ara; 

la proposta actual de desviació/modificació de la via pecuària, etc.  

 

 Que, s’aprofite l’ocasió per sistematitzar i ordenar correctament tots els 

documents que apareixen al Portal de Transparència de la Seu Electrònica 

(veure https://alfafara.sedelectronica.es/info.0), ja que, segons la llei, la 

informació pública ha de ser perfectament accessible i ara mateix hi ha documents 

https://alfafara.sedelectronica.es/info.0


que no es troben en els apartats que pertoquen; que es pengen sense nom o amb 

un nom que no identifica ni reprodueix fidelment 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. 

 

Que, en qualsevol cas, el Consell de Transparència faça respectar a l’Ajuntament 

d’Alfafara els drets a la participació ciutadana i garantir els principis generals 

d’accés a la informació pública, la transparència i el bon govern. 

 

 

 

I.S.M. 

 

Alfafara, 8 d’octubre de 2020 


