
MANIFESTACIÓ CONJUNTA DELS SOCIALlSTES DE LES COMARQUES SAFOR- VALL

D'ALBAIDA- CANAL - COSTERA PERA LA RESOLUCIÓ DEL CONFLlCTE DEL FEM A LES
COMARQUES CENTRALS.

Els representants socialistes de les comarques de la Costera-Canal, la Vall

d' Albaida i la Safor reunits en el dia de hui, 28 de febrer de 2013, a la ciutat

d'Ontinyent per analitzar la situació generada al voltant de la gestió del fem, volen fer
les següents CONSIDERACIONS PREVIES:

1. El Consorci de Residus de l'área 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 pareix que no va

a construir-se. Es tractava d'un macro-projecte que, a banda deis dubtes
mediambientals de la seua ubicació, va ser dissenyat amb uns parametres

que I'actual conjuntura socio-económica han deixat obsolets. La prova esta

que sis anys després de la constitució del Consorci, I'obra esta pendent, i en

entredit. A més a més la seua construcció genera una ampli rebuig.

2. 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 deis 34 municipis de la Vall d' Albaida. Aquesta comarca ve reclamant

des de fa anys continuar amb la gestió deis seus residus de manera
autónoma i no integrar-se en el Consorcio 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 Consorcio

3. El desequilibri poblacional i de producció de residus que han estat

denunciats de manera sistemática pels ajuntaments de la Costera i La canal

de Navarrés, s'agreuja amb la problemática de transport de tránsit pesat

perillós per carreteres locals inadequades i pel greu impacte sobre el

territori d'un abocador que ens convertirá en el femer de la província. I es

per aixo que, des de la constitució del Consorci, els ajuntaments d'esta

comarca hem 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 realitzen amb transparencia de d'un organisme públic i

participatiu i d'una mercantil publico privada d'interes general.



4. La lIuita interna que viu el Partit Popular valencíá, formació que governa de

manera majoritária el Consorci, la Diputació de Valencia i la Generalitat, ha

esdevingut un desgovern absolut. El propi president del Consorci, del Partit

Popular, ja ha arnenacat amb dissoldre aquest organisme en comprovar la

situació de desgavell a que s'ha arribat, entre altres coses, per les baralles

internes on han primat els interessos de partit per damunt deis interes
generals del territori, deis pobles i de les ciutats.

5. La negativa de la Diputació de Valencia a cobrar el rebut de 2012 als

municipis de la Vall d'Albaida i Gandia en no haver prestat el servei el

Consorci, mostra amb claredat la possibilitat practica de que no fer ús del

consorci no té cap perjudici per a ningú o millor dit, tan 5015 per a les

poblacions que si han fet ús d'ell per obligació legal.

6. En 2005, el rnaxims dirigents del PP de la Comunitat Valenciana i del PSPV-

PSOEsignaren un acord en el qual s'afirmava que es respectaria el Pla de

Minimització de Residus de la Vall d'Albaida.



Per totes aquestes consideracions, carregats de raó, amb una trajectória d'haver

buscat sempre i amb lIeialtat, el conjugar l'interes general i del territori amb els

interessos deis vetns i veines deis nostres pobles i ciutats, ara, amb la voluntat de

resoldre esta situació esperpentlca produida pel Partit Popular, els socialistes de la

Costera-Cana" la Vall d'Albaida i la Safor, DEMANEM CONJUNTAMENT:

l. El replantejament immediat del Consorci de Residus

del Pla Zonal X, XI i XII en no haver acomplit els

objectius per al qual fou creat i haver-se convertit en

un ens que ha generat més problemes que solucions.

2. La devolució deis diners cobrats als velns de les

poblacions la Safor i Canal-Costera que han tingut

que pagar més pel fem del que venien pagant

simplement per haver fet ús del consorci de manera

imperativa que no té a dia de hui executades les

seues infrastructures.

3. Obrir la negociació a les Corts Valencianes per la

modificació del Pla Zonal X, XI i XII per tal que d'acord

als nous temps cada mancomunitat, bé en solitari o

bé en acords amb altra, puga desenvolupar el seu

propi pla de residus baix la supervisió de la

Generalitat.

4. El respecte als acords previs que possibiliten la gestió

del fem per part de la comarca de la Vall d'Albaida

rnitjancant el seu Pla de Minimització de Residuos.

5. Que siga la Generalitat i la Diputació entitats que

participen en la gestió sense fer aportacions

econorniques qui amb carrec als seus pressupostos

doten les indemnitzacions i compensacions que es

pogueren produir com a conseqüencia de I'execució

d'este acord.
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