GRUP MUNICIPAL DEL BLOC
NACIONALISTA VALENCIÀ.
BARXETA
MARIA DESEADA MAHIQUES SEGARRA, regidora electa de l’Ajuntament de
Barxeta del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià i representant de
l’Ajuntament de Barxeta en el Consorci del Pla Zonal de Residus de les Zones X, XI,
XII, Àrea de Gestió 2, en aplicació dels articles 91 paràgraf 4 i 97 del ROF, presenta
per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari del dilluns 21 de setembre de 2009, la
següent MOCIÓ;

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
El passat 24 d’abril es van donar a conèixer els possibles emplaçaments per la construcció
d'un macro-abocador de residus que donarà servei al consorci al que pertanyen les comarques
de la Vall d’Aiora, La Canal de Navarrés, La Costera, La Vall d'Albaida i La Safor. Es van
presentar quatre ofertes, tres de les quals preveuen la construcció en el terme de Llanera de
Ranes i la quarta en el d’Enguera.
Donat que els diferents grups polítics que conformen l’Ajuntament d’Enguera ja han
manifestat el seu rebuig a aquest tipus de planta, només queda la ubicació en terme de Llanera
de Ranes.
Atès que l'emplaçament en Llanera de Ranes, per la construcció d'aquesta planta per a l’Àrea
de Gestió 2, contradiu directament al criteri fonamental marcat pel Pla Integral de Residus
(PIR), de la proximitat entre l’origen de producció de residus i l'estació de valoració, ja que el
70% dels residus de totes les comarques del consorci són de les comarques de La Safor i de
La Vall d’Albaida, molt allunyades de l'estació projectada.
Que el projecte contempla dues zones diferenciades en les instal·lacions, una estació de
valorització i una estació d'eliminació, on s'abocarà les restes del fem. Esta estació
d'eliminació, es el vertader perill de les instal·lacions que es pretenen construir, ja que posaran
en perill l’aqüífer existent i produirà els mal olors i les vertaderes molèsties als ciutadans dels
pobles pròxims a la zona.
Que, front al que determinades empreses interessades afirmen, no existeix la necessària
ACCEPTACIÓ SOCIAL NI MUNICIPAL en els municipis pròxims de La Costera i de La
Canal de Navarrès per tal d'acollir un macroabocador d'aquestes característiques que donaran
servei a més de cinc-cents mil habitants. Amb una superfície de tres-centes fanecades i a una
distància de dos a cinc quilòmetres de poblacions com Estubeny, Anna, Enguera, l’Alcúdia de
Crespins, Cerdà, Llanera, Rotglà i Corberà, Canals, Torrella, Sellent o Chella.
Que degut a la gran extensió de l'Àrea de Gestió, serà necessari la construcció de diverses
plantes de transferència i hi hauran grans desplaçaments dels residus encarint d'esta manera la
gestió i tractament dels residus, amb l'increment indiscriminat dels costos per als ciutadans.
Atès que no es fixen com a objectius prioritaris, tal i com es marca des de les directives
comunitàries, la Prevenció i la Reducció dels Residus.
Atès que tal i com s’indica en la Llei 10/1998, les Entitats Locals tenen la possibilitat
d’elaborar els seus propis plans de Gestió de Residus Urbans.

La representant de l’Ajuntament de Barxeta al Consorci va votar en contra de la instal·lació
del macroabocador en Llanera, en l’Assemblea del Consorci celebrada a Gandia el passat
dilluns 27 de juliol.
Atès que cal que l’Ajuntament de Barxeta es pronuncie amb una postura clara front a la
construcció del macroabocador de Llanera de Ranes.
Es per tot l'exposat que el Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de
Barxeta presenta a la consideració del Plenari la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- L’Ajuntament de Barxeta rebutja la creació d’un macroabocador d'estes
característiques tant en Llanera de Ranes com en qualsevol altre poble de qualsevol comarca.
SEGON.- L’Ajuntament de Barxeta advoca per la construcció d’abocadors d’àmbit comarcal
que, en tot cas, agrupe a La Costera amb La Canal i La Vall d’Aiora per la seua menor
densitat de població, tal i com en el seu dia es va aprovar per unanimitat en la Mancomunitat
de Municipis de La Costera - La Canal.
TERCER.- Que es done trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Llanera de Ranes, al
Consorci d’Entitats Locals creat en l’Àrea de Gestió, a la Mancomunitat de Municipis de La
Costera i La Canal i a les Conselleries i demés organismes que corresponga.

Barxeta, 07 de setembre de 2009

Signat: Maria Deseada Mahiques Segarra

SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BARXETA

