ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

2/2018
8 maig de 2018
Extraordinari
20:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Josep Lluís Moreno Santacana
Susanna Ferré Bové
Judit Fernández Llerena
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales

Eduard Fonoll i Tassier
Ordre del dia:
1. ÚNIC.- Presentació del projecte de planta de producció de metanol a partir
de matèries primeres secundàries presentat per l'empresa Ecoplanta
Molecular Recycling Solutions, S.L.

Al poble del Morell, essent el dia 5 de maig de 2018 a les 20.00 hores es reuneixen
a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els senyors i
senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels membres
del Ple, assistits pel sotasignant Secretari amb la finalitat de celebrar la sessió per
a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.
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Pere Guinovart Dalmau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/07/2018
HASH: 09fc702f9ae56a1d67d6e74e80c56772

Identificació de la sessió:

Desenvolupament de la sessió:
ÚNIC.- Presentació del projecte de planta de producció de metanol a partir
de matèries primeres secundàries presentat per l'empresa Ecoplanta
Molecular Recycling Solutions, S.L.
Des de fa varies setmanes l'Ajuntament del Morell ve mantenint converses amb
l'empresa ECOPLANTA MOLECULAR RECYCLING SOLUTIONS, S.L. sobre el seu interès
per instal·lar una planta de producció de metanol a partir de matèries primerres
secundàries en la zona de gran indústria del PP10 del Morell, exactament a les
parcel·les A4 i A5 amb una superfície aproximada de 94.946 m2 per 111.958 m2.
Des de la mateixa empresa s'ha sol·licitat la convocatòria d'un Ple Extraordinari per
tal de poder explicar ampliament al consistori i a la població del Morell els seu
projecte.

La noticia ha captat l´atenció dels medis i la trobada, plantejada en inici com una
reunió d´urbanisme amb els responsables de l´empresa, ha esdevingut mediàtica.
El Ple es convoca per donar-ne oficialitat.
Des de fa 35 anys que no s´establien als polígons nord, sud noves empreses.
Davant la proposta de la nova empresa, el Morell només la va condicionar al
compromís mediambiental del municipi.
És una planta innovadora que recicla plàstic, obtenint metanol, que consumeix la
indústria dels voltants.
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L´establiment de la planta suposa pel Morell una gran oportunitat però s´ha de ser
prudent.

Número : 2018-0002 Data : 17/07/2018

El Sr. Alcalde convoca el Ple, de caire extraordinari, per tractar dos expedients
referents a la construcció de l´ECOPLANTA MOLECULAR RECYCLING SOLUTIONS,
S.L. a el Morell. Un per a l´obtenció de la llicència mediambiental, en la forma i els
terminis establerts, i dos, la urbanització de la parcel.la PP10 que ha d´ocupar la
planta i que estava paralitzada, aplaçada, fins el 2020, degut a la crisi.

Pren la paraula el representant d´ERC, el Sr. Josep Lluís Navarro Morgades, indicant
que votaran a favor. Demana però que del redactat de l´acord, on diu vista la
presentació de planta de producció de metanol a partir de matèries primeres
secundàries, afegir no perilloses, tal com l´empresa els hi va dir.
El Sr. Alcalde respon que la planta tractarà plàstic, la matèria primera és plàstic que
ve de la indústria, es combustiona i surt metanol, que tornarà a la indústria.
Hi ha dos apartats importants, les olors i les emissions a l´aire, que no han
d´incrementar la contaminació del polígon.
El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades celebra i demana que les noves empreses que
s’instal·lin al municipi siguin sostenibles i punteres.
El dia de la reunió s´arribà també a l´acord de sol·licitar un informe a la Universitat
Politècnica de Catalunya, la qual cosa dona garanties.
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El Sr. Alcalde cedeix la paraula als grups polítics perquè facin les preguntes que
considerin als representants de l´empresa.

Pren la paraula el Sr. Alberto Ortega del PSC que també està d´acord en l´esmena
que proposa ERC d´afegir que les matèries primeres secundàries seran no perilloses.
No pot afegir més perquè també hi estan d´acord.
Pren la paraula Eloi Calbet Ferran, representant del PDeCAT que també agraeix la
presència de representants de l´empresa i resta d´assistents. També veuen amb
bons ulls la proposta. L´economia ha de ser sostenible i la industrial, en concret,
respectuosa, a més a més, amb el medi ambient. S’hauran de complir, respectar tots
els tràmits mediambientals. Per tant, valoració molt positiva.
El Sr Alcalde deixa clar que l´acord no és de construcció si no d´iniciació de tràmits.
L´alcalde conclou anunciant que dijous es realitza una jornada informativa a la URV
per parlar, no de la planta, si no de la tecnologia que utilitza.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20.45 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.
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