AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 2/2013 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRER DE 2013
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari-Interventor:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària i urgent
2/2013
21 DE FEBRER DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 20/2013, de 20 de febrer
Sala de Plens de l’Ajuntament
19:05 hores
19:25 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sr. Josep Pérez Giral
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Ordre del dia

1.- Ratificació de la necessitat de la urgència, d’acord amb l’article 79.2
ROFEL.
2.- Aprovació de la declaració de l’Ajuntament de Flix sobre l’anunci de
l’empresa Ercros de presentar un ERO de 156 treballadors de la factoria de
Flix.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA
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L’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals disposa que en el cas que es convoqui una sessió
extraordinària de caràcter urgent s’haurà d’incloure com a primer punt de
l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no
resulta apreciada pel Ple, s’aixecarà acte seguit la sessió.
El Sr. Alcalde explica les raons que motiven la necessitat de celebrar de forma
urgent la present sessió plenària. Per tant, vist l’establert en els articles 97 i 98 a)
i b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Flix, aprova per
UNANIMITAT dels seus membres, 11 vots, l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
ÚNIC.- RATIFICAR la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió.
*************************************************
2.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX SOBRE
L’ANUNCI DE L’EMPRESA ERCROS DE PRESENTAR UN ERO DE 156
TREBALLADORS DE LA FACTORIA DE FLIX.
El Sr. Alcalde comença agraint la presència d’alcaldes dels pobles veïns,
del President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre així com
representants polítics d’altres ajuntaments de la comarca que assistiran a
la concentració que es celebrarà seguidament o d’altres que no han pogut
assistir i han manifestat la seva preocupació.
Explica el Sr. Alcalde els efectes que produirà l’ERO presentat per
l’empresa Ercros, que suposarà l’afectació de 238 persones, entre
treballadors directes i d’empreses auxiliars. Considera que els efectes de
l’ERO es poden minimitzar pressionant a l’empresa i buscant el suport que
sigui necessari. Manifesta que en el moment que es presenti l’ERO
s’iniciarà un camí difícil i sense èxit garantit i s’utilitzaran vies de pressió i
negociació. S’ha de lluitar perquè el tancament de l’empresa suposa la
defunció de Flix.
Anuncia que s’ha constituït un gabinet de crisi format per un representant
de cada grup municipal i l’Alcalde. Vol que aquest ple sigui el
començament d’un nou camí en la busca de l’èxit.
El Sr. Francesc Barbero procedeix a llegir la declaració que se sotmet a
aprovació:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
ERCROS ha anunciat la intenció de presentar un ERO que afectaria 156
treballadors dels 207 que consten a la fàbrica de Flix.
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De tirar-se endavant tal i com està plantejat s’aboca la Fàbrica al pitjor
escenari des de que aquesta va iniciar la seua activitat, el 1.897.
Aquesta mesura no es pot presentar com un Expedient de Regulació
d’Ocupació més sinó com el que realment és: el desmantellament de la
major part de l’estructura productiva a Flix i la condemna al tancament
total de factoria a curt termini.
L’impacte sobre la producció fa que l’afectació vagi molt més enllà dels
treballadors d’Ercros repercutint sobre les empreses auxiliars en un
nombre no menor de 80 treballadors acomiadats més.
Es demostra una manca absoluta de sensibilitat social de l’empresa en no
avaluar les conseqüències d’una mesura d’aquest tipus en un municipi de
4.000 habitants situat en una comarca d’interior com la Ribera d’Ebre, on
tindrà un efecte multiplicador devastador. A la pràctica, suposa
condemnar el teixit econòmic i social de Flix i els pobles de l’entorn a un
decadència sense pal·liatius, donada la manca d’alternatives.
S’ha pretès presentar l’ERO com una mesura d’estalvi i a nivell de Grup,
quan té un nul impacte sobre la gran majoria de centres de treball
d’Ercros, acumulant Flix el 75% dels acomiadaments.
Està totalment injustificat que es vulgui carregar a la Fàbrica de Flix el
resultat d’una erràtica política d’inversions del Grup, que va apostar
recentment per línies de plàstics que s’han demostrat ruïnoses. Encara
més tenint en compte l’alt preu pagat per la factoria de Flix en totes les
reestructuracions d’ocupació d’Ercros en el passat tot i el paper cabdal
que la factoria ha tingut en el sosteniment general de la companyia en els
anys més crítics.
Conscients de la gravetat de la situació, es proposa al plenari l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- DONAR total suport al Comité de Treballadors d’Ercros i els
representants sindicals de les empreses auxiliars que es puguin veure
afectades per la mesura en totes les accions que duguin a terme per
pal·liar i minimitzar l’impacte de l’ERO sobre la Fàbrica.
SEGON.- INSTAR a la Direcció d’Ercros a retardar la presentació de l’ERO
fins a haver avaluat suficientment la mesura i les alternatives que s’hi
poden plantejar.
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TERCER.- EXIGIR a Ercros que continuï activa –amb el dimensionament que
calgui- la línia de Clor a Flix, única garantia de continuïtat futura de la
factoria.
QUART.- DEMANAR a les diferents institucions amb competències sobre la
matèria que iniciïn de manera urgent les accions necessàries per iniciar un
pla que garanteixi el futur laboral de Flix i la Ribera d’Ebre.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a Ercros, al Comité de Treballadors, al
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, als ajuntaments de la comarca, a la
Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a la
Subdelegació del Govern a Tarragona i al Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari interventor,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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