
 
ALBA BALCELLS I BARRIL, com a portaveu del grup polític d’ERC, a l’empara del que disposa 

l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament 

d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeten a la 

consideració del Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la següent:  

 
 

 
MOCIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA DE BIOMASS A A LA 

COMARCA DEL PLA D’URGELL 
 
 
Davant el projecte que l’empresa “NUFRI” vol instal·lar al terme municipal del Palau d’Anglesola 

i proper al nucli d’El Poal, després d’analitzar les característiques i identificar aquells aspectes 

que, de no resoldre’s, dificultarien la viabilitat del projecte, com ara l’emplaçament en sòl no 

urbanitzable i proper a nuclis habitats, el sobredimensionament de la instal·lació, les 

afectacions sobre l’entorn, l’impacte sobre la mobilitat, etc. 

 

Davant l’alarma social que s’ha generat als municipis afectats i veïns, i compartint la 

preocupació dels veïns i veïnes del Palau d’Anglesola, d’El Poal i de les altres poblacions de la 

comarca, així com dels col·lectius que s’han organitzat arran de la presentació d’aquest 

projecte, i en el sentit d’evitar de totes, totes que cap activitat implantada al nostre territori pugui 

suposar un risc per la salut de la població, pel seu benestar o per la qualitat del medi. 

 

Davant la manca d’informació i de transparència amb la que s’ha dut a terme aquesta qüestió 

des de l’inici del procés, fet que ha provocat un recel i una desconfiança a la població afectada i 

veïna.  

 

No ignorem, que aquest aprofitament energètic de la biomassa presenta uns riscos que cal 

tenir en compte i que cal prevenir, estudiant i considerant cada projecte i cada localització, per 

tal de garantir que es compleixin els criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i social.  

 

Tot i així, considerem que la implantació de centrals d'aprofitament energètic amb biomassa, 

degudament dimensionades i emplaçades correctament és un fet positiu, tant per una 

planificació energètica sostenible per al futur, com per al desenvolupament local i territorial. 

 

Atès que els veïns s’han adreçat als seus ajuntaments per tal de demanar el seu recolzament 

institucional. 

 

Atès a la situació que s’està desencadenant a la comarca, i amb voluntat de contribuir a 

l’assossegament dels ànims, i en definitiva, en tant que garants i representants electes de la 

ciutadania del Pla d’Urgell a les institucions públiques, contribuir a la resolució del conflicte. 



 

Per tot l’exposat anteriorment, des del Grup d’Esquerra es proposa al Ple del Consell Comarcal 

l’aprovació dels següents  

 
                  ACORDS 
 

Primer – Instar al Ple del Consell Comarcal del Pla  d’Urgell a actuar com a mediador en 

aquest conflicte desencadenat a la comarca arran de  la instal·lació del projecte de planta 

de biomassa al terme de Palau d’Anglesola i proper al nucli d’El Poal.  

 

Segon –Instar al Ple del Consell Comarcal del Pla d ’Urgell a crear i liderar un òrgan de 

seguiment i participació. Que es constitueixi una C omissió de Participació i Seguiment 

que integri i doni veu a totes les parts afectades:  des del promotor del projecte, fins a  

entitats, ajuntaments i veïns afectats, etc. Perquè  així s’apliquin els principis de 

sostenibilitat ambiental, econòmica i social que fa cin que un projecte d’aquestes 

característiques reverteixi de debò en un benefici per al territori i per la gent que l’habita.  

 
 
 
 
 
 
Mollerussa, 28 de febrer de 2012 


