DECRET DE PRESIDÈNCIA

En virtut de quant antecedeix, respectant els principis de necessitat i proporcionalitat i la
protecció de l’interès general, en ares a la contenció i retard del brot, i en exercici de les
atribucions que confereix aquest President l’estatus del Consorci,

ADOPTE LES SEGÜENTS MESURES:
1. Decretar la suspensió de totes les activitats, jornades, sessions del Consorci per a
la gestió de residus Pla Zonal V5 des del dia 13 de març fins al 31 de març de 2020,
prorrogable en atenció al desenvolupament del brot i a les mesures acordades per les
autoritats sanitàries.
2. Amb caràcter excepcional es decreta el manteniment del Servei de Transferència
en les plantes de Ròtova i Bufali, sent aquest el servei més important dels que s’han
de mantindre en funcionament. Concretant-se en les següents instruccions:
1) Tres treballadors de VYTRUSA, que actualment estan en el Servei
d'Ecoparcs, i que disposen de formació per a prestar el Servei de
transferència a Rótova han de ser enviats a casa, com a equip de reserva.
2) Comunicar a la Mancomunitat de La Vall d'Albaida i a l'empresa gestora de la
planta de Transferència de Bufali (RECISA) que adopten les mesures
oportunes per a garantir la transferència en aquesta instal·lació.
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Considerant els Decrets de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública d’11 de març i 12 de març de 2021, pels quals s’acorden mesures
excepcionals per limitar la propagació i el contagi per COVID-19. (B.O.P. de 12 i 13 de
març de 2020), dictats en virtut dels articles 1 i 2 de la Llei Orgànica 3/1986 de 14 d’abril
de Mesures especials en matèria de Salut Pública, i els articles 5.4 i 83.4 de la Llei
10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana.
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Vist que l‘Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de COVID-19 com
Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional el dia 31 de gener de 2020.
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3) Els horaris de les plantes de transferència s'ajustaran en la mesura que siga
possible perquè, adaptant-se a les entrades dels vehicles recol·lectors,
romanguen obertes el menor temps possible. Els Serveis tècnics del COR, en
coordinació amb VYTRUSA, RECISA i les empreses recol·lectores municipals
seran els encarregats de portar cap aquesta reducció.

5. El Servei de comunicació del COR mantindran actualitzada la web i les xarxes
socials, amb especial atenció als horaris o modificacions dels serveis prestats pel
Consorci.
6. Amb caràcter excepcional les oficines centrals ubicades al carrer Botigues, 21 de
Xàtiva, romandran obertes en horari d’atenció al públic, ajustant-se a les
recomanacions sanitàries dictades a l’efecte.
7. Que es cursen les comunicacions pertinents per al general coneixement d’allò que
acorda aquest Decret.

Enviant un missatge de tranquil·litat i prudència a la població.
En Xàtiva, a la data de la signatura electrònica.
EL PRESIDENT,
Roger Cerdà i Boluda

DONE FE, EL SECRETARI
Eduardo Balaguer Pallás
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4. Els Serveis tècnics del COR mantindran una persona disponible 24 h per a poder
adoptar les mesures oportunes.

RESOLUCION

3. Amb caràcter excepcional es decreta el manteniment del servei d’Ecoparcs fixos i
mòbils de l’àrea de gestió del Consorci. No obstant això, donat la interrelació
existent en la xarxa d'ecoparcs mòbils, cas de no poder prestar-se el servei complet
en una o diverses de les rutes, es suspendrà el servei complet d’ecomòbils.
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4) Tant els horaris de les instal·lacions de transferència com els punts de
descàrrega als quals s'han de dirigir els Serveis de recollida podran ser
modificats si, a criteri dels Serveis Tècnics en coordinació amb VYTRUSA,
resulta imprescindible per a mantenir en Servei un punt de descàrrega dels
residus.

