Proposició al Plenari
Grup Municipal Socialista

PROPOSTA PER AL REPLANTEJAMENT INMEDIAT DEL
CONSORCI DE RESIDUS DEL PLA ZONAL X, XI I XII, ÀREA DE GESTIÓ 2

Roger Cerdà i Boluda, Portaveu del Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament
de Xàtiva, en virtut d’allò que disposa la Llei de Règim Local Valencià i el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de l’Ajuntament de Xàtiva, presenta la
següent PROPOSICIÓ, per a que, s’incloga en l’Ordre del dia del pròxim Ple Ordinari que
es celebre a l’Ajuntament de Xàtiva.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consorci de Residus de l’àrea de gestió 2, creat arran del Pla Zonal X, XI i XII,
tenia com a principal projecte la creació d’una planta de reciclatge i un abocador a la
localitat de Llanera de Ranes (la Costera) que sembla que no es construirà. Es tractava
d’un macro-projecte que, a banda dels dubtes mediambientals de la seua ubicació, va
ser dissenyat amb uns paràmetres que I’actual conjuntura socioeconòmica ha deixat
obsolets. La prova és que sis anys després de la constitució del Consorci, I’obra està
pendent i en entredit. A més a més, la seua construcció genera una ampli rebuig.
A més d’aquest problema, les comarques que s’inclouen dintre d’aquesta àrea de
gestió 2 pateixen altres problemes. Per exemple, el Pla Zonal que va aprovar la
Generalitat xoca frontalment amb el Pla de Minimització de Residus que, des d’abans de
la creació del Consorci, gestiona el fem dels 34 municipis de la Vall d’Albaida. Aquesta
comarca ve reclamant, des de fa anys, continuar amb la gestió dels seus residus de
manera autònoma i no integrar-se en el Consorci. A hores d’ara, el model de gestió de la
Vall d’Albaida ha aconseguit que els costos per al veí siguen menors que els plantejats
pel Consorci. Cal recordar que en 2005, el màxims dirigents del PP de la Comunitat
Valenciana i del PSPV-PSOE van signar un acord en el qual s’afirmava que es respectaria
el Pla de Minimització de Residus de la Vall d’Albaida.
El desequilibri poblacional i de producció de residus, que han estat denunciats de
manera sistemàtica pels ajuntaments de la Costera i la Canal de Navarrés, s’agreuja
amb la problemàtica de transport de trànsit pesat perillós per carreteres locals
inadequades i pel greu impacte sobre el territori d’un abocador que convertirà aquestes
comarques en el femer de la província. I és per això que, des de la constitució del
Consorci, els ajuntaments d’aquesta comarca han reivindicat que es preserve la
sostenibilitat i la qualitat de vida, que s’ajusten els costos i no es perjudiquen les
maltractades economies de les famílies i les empreses i que les adjudicacions i el control
de gestió es facen amb transparència d’un organisme públic i participatiu i d’una
mercantil público-privada d’interés general.
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En el cas de la Safor, pensem que tots els municipis que formen part del Consorci
ho han de fer en igualtat de condicions, i que cap d’ells hauria de pagar dues vegades
pel seu fem ni obligar per llei uns sí i altres no.
Tots aquests problemes s’han agreujat per la lIuita interna que viu el Partit
Popular valencià, formació que governa de manera majoritària el Consorci, la Diputació
de Valencia i la Generalitat Valenciana. Una guerra que ha esdevingut un desgovern
absolut. El mateix president del Consorci, del Partit Popular, ja ha amenaçat amb
dissoldre aquest organisme en comprovar la situació de desgavell a la qual s’ha arribat,
entre altres coses, per les baralles internes on han primat els interessos de partit per
damunt dels interessos generals del territori, dels pobles i de les ciutats.
Per tot això, presentem al Ple la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Que l’Ajuntament de Xàtiva:
1. Demane formalment a la Generalitat Valenciana el replantejament immediat
del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII, per no haver complit els objectius per
als quals fou creat i haver-se convertit en un ens que ha generat més problemes que
solucions.
2. Done suport a la resta de municipis de la comarca de la Safor, la Costera i la
Canal de Navarrés en la seua petició a la Diputació per a reclamar la devolució dels
diners cobrats als seus veïns, que han hagut de pagar més pel fem del que venien pagant
simplement per haver fet ús, de manera imperativa, d’un consorci que no té, a dia de
hui, executades les seues infraestructures.
3. Sollicite formalment a la Generalitat Valenciana obrir la negociació a les Corts
Valencianes per a la modificació del Pla Zonal X, XI i XII, per tal que, d’acord amb els
nous temps, cada Mancomunitat, bé en solitari o bé en acords amb altres, puguen
desenvolupar el seu propi pla de residus davall la supervisió de la Generalitat.
4. Demane a la Generalitat Valenciana que respecte els acords previs que
possibiliten la gestió del fem per part de la comarca de la Vall d’Albaida mitjançant el
seu Pla de Minimització de Residus.
5. Demane a la Generalitat Valencia que siga ella mateixa i la Diputació, entitats
que participen en la gestió sense fer aportacions econòmiques, qui, amb càrrec als seus
pressupostos, doten les indemnitzacions i compensacions que es pogueren produir com a
conseqüència de I’execució d’este acord.
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6. Done trasllat d’estos acords al Govern de la Generalitat Valenciana, a la
Diputació de València i a les Mancomunitats de les quatre comarques del Pla Zonal X, XI
i XII i al Consorci de Residus de l’àrea de gestió 2.

En Xàtiva, a 11 de març de 2013.-

Roger Cerdà i Boluda
Portaveu Grup Municipal Socialista

Illm. Sr. Alcalde - President de l’Excm. Ajuntament de XÀTIVA
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