AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 3/2013 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 7 i 8 DE MARÇ 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:
Secretària-Interventora
accidental:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària i urgent
3/2013
7 I 8 DE MARÇ DE 2013 DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 29/2013, de 6 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament
15:15 hores (7-3-2013)
17:05 hores (8-3-2013)

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
Sra. Margarita Llauradó Aribau

*Excusa assistència a l’inici de la sessió. S’incorpora durant el transcurs de
la mateixa.
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 en relació a
l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa Ercros.
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.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El Sr. Alcalde inicia la sessió plenària explicant el caràcter excepcional que
tindrà aquesta per motiu de la durada, ja que es pretén que el Ple estigui
constituït mentre durin les negociacions entre el Comitè dels treballadors i
l’empresa Ercros.
El Sr. Sergi Fernández excusa l’assistència de la regidora Montserrat
Forcades.
1.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA
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 presents, 10 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 EN
RELACIÓ AMB L’ERO DE L’EMPRESA ERCROS
El Sr. Alcalde inicia l’exposició de l’acord explicant els motius que han
portat l’Ajuntament de Flix a encapçalar el seguit de manifestacions que
s’han dut a terme des de que es va conèixer la presentació de l’ERO per
l’empresa Ercros.
Explica que en relació amb aquest tema la postura del poble de Flix és
inflexible, com també ho és la de l’empresa. La present sessió plenària
pretén ser una mesura de pressió més per a l’empresa.
Atès que l’Ajuntament ha rebut el ple recolzament per part de totes les
institucions de la Generalitat de Catalunya, un recolzament que tot i que
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es realitza des de la distància es justifica pel fet de que les reivindicacions
del poble de Flix són plenament lícites i justes.
Per aquests motius i com a punt de partida de la present sessió plenària es
proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- MANIFESTAR el rebuig frontal de l’Ajuntament de Flix a l’ERO
presentat per l’empresa Ercros i que té una afectació del 75 % de la
plantilla de la fàbrica de Flix.
Segon.- INSTAR a l’empresa Ercros a que retiri l’ERO presentat en els
mateixos termes plantejats per la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DEMANAR a Ercros que negociï els extrems de l’ERO amb la
mediació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- EXIGIR a Ercros que continuï activa la línia de Clor a Flix, única
garantia de continuïtat futura de la factoria.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE PRESENTS, 10 VOTS.
Afegeix el Sr. Alcalde que continuaran lluitant més enllà del dia 22, perquè
l’ERO afecta d’una forma molt greu a tothom.
Es dona per finalitzada la primera part de la sessió plenària, començant el
tancament durant 24 hores dels regidors dins l’Ajuntament. El Sr. Alcalde
excusa l’assistència del Sr. Secretari a partir d’aquell moment.
Quan són aproximadament les 16:45 hores del dia 8 de març, amb la
presència dels regidors presents a l’inici, la regidora Montserrat Forcades i
assistits per la Secretària accidental, un cop conclosa la reunió de
negociació entre el Comité dels treballadors i l’empresa Ercros s’afegeix el
present acord:
“PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ESTAT DE LES NEGOCIACIONS ACTUALS
ENTRE EL COMITÈ DE TREBALLADORS I L’EMPRESA ERCROS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant l’anunci de la finalització de la segona ronda de converses de la
mesa negociadora de l’ERO d’Ercros, aquest migdia a Madrid i,
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Atès a que l’empresa ha acceptat flexibilitzar la seua posició inicial de
tancament de la línia de clor-sosa a Flix.
Atès que aquesta decisió suposa un retorn als escenaris alternatius que
aquest Ajuntament ha estat reivindicant des de l’inici de la situació, el
passat 19 de febrer.
Atès que l’escenari, tot i tenir un impacte gravíssim sobre el teixit
productiu de la factoria, i en conseqüència sobre les empreses auxiliars i
l’ocupació a Flix, suposa una millora sobre l’inicialment plantejat.
Atès que l’anunci no implica cap acord respecte la solució final a l’ERO
presentat.
Atès que no s’han atès les demandes de retirar l’ERO i acceptar la
intermediació de la Generalitat de Catalunya tal i com totes les esferes
públiques de Catalunya han demanat a l’empresa.
Els grups municipals de CiU, ERC i PSC proposen al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- RECLAMAR a l’empresa que accepti la intermediació de la
Generalitat de Catalunya i, per tant, traslladi la negociació de l’ERO a
Barcelona.
SEGON.- EXPRESSAR la satisfacció de l´Ajuntament de Flix per la amplia
mobilització ciutadana, el suport institucional i el ressò mediàtic
aconseguit, peces clau per tal que l´empresa flexibilitzés la seua posició
inicial.
TERCER.- FIXAR com a objectiu irrenunciable que s’explorin totes les
alternatives possibles per tal que el número d´afectats directament per
aquest ERO, així com el seu impacte en les empreses auxiliars, es redueixi
a la mínima expressió.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, al Comitè de Treballadors d’Ercros-Flix, als
representants sindicals de les empreses auxiliars afectades i a la Direcció
d’Ercros.
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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,

Marc Mur Bagés
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El Secretari,

La Secretària accidental,

Luis Martín Montull Margarita Llauradó Aribau
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