DECRET DE PRESIDÈNCIA
Vista la declaració de l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19 ( B.O.E. Nº 67 de 14 de març de 2020).

Vista la Resolució de de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de 13 de març de
2020, en relació con la valorització de residus i eliminació de rebutjos durant dels mateixos
durant la pandèmia del COVID-19, i l’informe emès pel Director General de Qualitat i Educació
Ambiental de 15 de març de 2020.

ADOPTE LES SEGÜENTS MESURES RESPECTE A LA RED D’ECOPARCS DES DEL DIA 16
AL 31 DE MARÇ :


Decretar la suspensió del servei d’Ecoparcs Mòbils a l’àrea de gestió del Consorci per a la
gestió de residus Pla zonal V5, fins 31 de març de 2020.



Decretar, respecte als Ecoparcs fixes, l’horari d’atenció al públic serà des de les 10 a 14 hores
de dilluns a divendres, els dies de apertura habitual de cada instal·lació. Els ecoparcs fixes
estaran tancats dissabte i diumenge.



Sols podran accedir als ecoparcs les urgències domiciliaries, serveis de empreses
imprescindibles i serveis municipals.



Els Ajuntaments i serveis municipals de neteja i recollida de voluminosos pondran concretar
amb el Consorci apertures puntuals per a descarregar en ecoparcs fora de l’horari d’apertura
establert en aquest Decret.



Comunicar a la mercantil VALORACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS S.A.
(VYTRUSA), con CIF A98181241, la necessitat de mantindre a tot el personal que no estiga
treballant com a conseqüència de les mesures decretades per aquesta Presidència, quedant
vinculats al servei al que estiguin adscrits, i localitzables, mantenint les seus prestacions i
relació laboral existent durant el termini d’aplicació de les mesures per a la contenció del
COVID-19.
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Vist el Decret d’aquesta Presidència de data de 13 de març de 2020 respecte a les mesures a
adoptar per la contenció del COVID-19, que manté la seua eficàcia ,per a quest decret
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Vist el Decret 55/2019 del Consell de la Generalitat Valenciana sobre el Pla Integral de Residus
de la Comunitat Valenciana.
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Comunicar a la mercantil SEGURA Y ROLDÁN INGENIEROS S.L.P., amb CIF B-96892146, la
necessitat de mantindre a tot el personal que no estiga treballant com a conseqüència de les
mesures decretades per aquesta Presidència, quedant vinculats al servei al que estiguin
adscrits, i localitzables, mantenint seus prestacions i relació laboral existent durant el termini
d’aplicació de les mesures per a la contenció del COVID-19.

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

