AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 4/2013 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 23 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:

Secretària-Interventora
accidental:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària i urgent
4/2013
23 DE MARÇ DE 2013 DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 38/2013, de 22 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament
12:05 hores
12:15 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
Sra. Margarita Llauradó Aribau
Ordre del dia

1.- Ratificació de la necessitat de la urgència, d’acord amb l’article 79.2
ROFEL.
2.- Proposta d’acord en relació a la finalització de la tramitació de l’ERO
d’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.
*************************************************
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.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DE LA
TRAMITACIÓ DE L’ERO D’ERCROS
Exposició de motius
Ahir, divendres 22 de març, va finalitzar el període de consultes del ERO
que Ercros va presentar el passat 22 de febrer amb un acord que suposa
l’acomiadament de 75 treballadors (61 actius i 14 prejubilats) de la fàbrica
de Flix.
Aquest acord va comptar amb el vot contrari dels representants de la
factoria de Flix, recollint el mandat que l’assemblea de treballadors els va
traslladar -per àmplia majoria- en votació efectuada el passat dijous 21 de
març. Posicionament aquest, compartit per aquest consistori i l’amplia
massa social que ha recolzat les mobilitzacions durant aquests 33 dies de
lluita.
Tal i com vam denunciar, aquest escenari de divisió del vot sindical estava
perfectament calculat des de bon principi, havent inclòs deliberadament
l’empresa en l’expedient fins a 5 centres productius diferents amb un de
fora de Catalunya, fets que li han permès traslladar la tramitació de l’ERO
a Madrid i deixar en minoria els representants de la factoria de Flix en la
mesa de negociació malgrat acumular el 78% de l’afectació.
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La tramitació d’aquest ERO ha estat des de bon principi plena
d’incoherències; des de plantejar com a imprescindibles els tancaments,
que finalment no s’han realitzat, de Cartagena i la línia de clor de Flix fins
a negar-se en darrera instància a negociar rebaixes salarials per tal de
salvar llocs de treball. Aquesta negativa a reduir els costos laborals a Flix
no pot sinó respondre a una decidida voluntat de tancament de la fàbrica.
Només l’enorme mobilització de la societat flixanca i tantíssimes
institucions que l’han recolzat, ha aconseguit aturar aquestes intencions
inicials de l’empresa. Malgrat tot, ni els acords del Parlament de
Catalunya, les crides del Govern de la Generalitat, les administracions
locals i els innombrables sectors que s’hi han sumat, han servit per acostar
l’empresa als escenaris raonables que havien estat, en el seu dia, damunt
la taula.
Conscients que hi havia altres vies tant per plantejar el tema com per a la
seua resolució final hem de lamentar, un cop més, les formes i el fons que
ha aplicat Ercros al llarg de tot el procés, negant-se a assumir la seua
responsabilitat social amb un poble que l’ha acollit durant els darrers 116
anys.
Davant tot l’expressat, els grups municipals d’ERC, CiU i el PSC proposen al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- AGRAIR al poble de Flix la seua exemplar, cívica i massiva
resposta a totes les mobilitzacions engegades durant el darrer mes per tal
d’aturar els plans de tancament d’Ercros a Flix.
SEGON.- FER extensiu aquest agraïment al Govern de la Generalitat, el
Parlament de Catalunya, els ajuntaments veïns, els partits polítics, els
mitjans de comunicació i totes les institucions i organismes que, des dels
més diversos àmbits, ens han fet arribar les seues mostres de suport.
TERCER.- EXIGIR a Ercros que, vista la seua nul·la aposta per Flix, faciliti en
endavant la implantació d’altres empreses i iniciatives al seu entorn,
aparcant la política d’obstaculització duta a terme fins ara.
QUART.- EXPRESSAR la nostra sorpresa, malestar i indignació per com s’ha
tancat un acord que, signat a esquenes dels propis treballadors, contradiu
el sentit últim de tota negociació obrera.
CINQUÈ.- CONSTATAR i lamentar que l’actual situació deixa aquest
consistori sense marge de maniobra de cara a noves mobilitzacions i
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actuacions per tal de continuar amb l’estratègia de pressionar l’empresa
fins esgotar totes les possibilitats negociadores.
SISÈ.- POSAR aquest Ajuntament, en tot allò que dins de les seus
possibilitats pugui aportar, a disposició dels treballadors afectats, tant
d’Ercros com de les empreses auxiliars.
SETÈ.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat, al Govern
de la Generalitat, a la Secretaria d’ocupació i relacions laborals, a tots els
grups del Parlament de Catalunya, a tots els ajuntaments i institucions que
han tramès el seu suport, al comitè de treballadors d’Ercros, als
representants dels treballadors de les empreses auxiliars i a la Direcció
d’Ercros.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
Després de l'aprovació de l'acord, s’obre un torn de paraules, durant el qual
intervenen algunes de les persones del públic presents a la Sala de Plens que, en
general, volen fer manifest el seu agraïment i reconeixement per la tasca feta pels
membres del consistori durant el període de negociacions.
El Sr. Alcalde intervé per a reiterar en molts aspectes els punts acordats durant el
plenari, indicant així mateix que es donarà tot el suport a tots els treballadors
afectats pels acomiadaments tant d'Ercros com de les empreses auxiliars, i que les
relacions amb l'empresa de la fàbrica electroquímica ja no seran com havien estat
fins ara. Demana, així mateix, que es deixi de parlar de la factoria d'Ercros com "la
Fàbrica", amb tot allò que implicava aquest concepte per als habitants de Flix.
Insisteix en els agraïments al poble de Flix, per la unitat mostrada, als mitjans de
comunicació per tot el ressò i el suport que han donat durant aquestes setmanes,
i també a les institucions, en especial a la Generalitat de Catalunya.
*************************************************
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,

La Secretària accidental,

Marc Mur Bagés
Margarita Llauradó Aribau
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