9.- MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI OPOSAT A
L’APLICACIÓ DEL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I
INVERSIÓ .
MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE TRACTAT DE LLIURE
COMERÇ DE L’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PEL COMERÇ I
LA INVERSIÓ (TTIP) I PER DECLARAR TIANA MUNICIPI LLIURE
D’AQUEST TRACTAT.
Actualment la Unió Europea (UE) i els EE.UU. es troben en plenes
negociacions d’un tractat de lliure comerç anomenat Associació Transatlàntica
pel Comerç i la Inversió, conegut per l’acrònim TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership). Aquestes negociacions i el possible acord ha
estat rebutjat des de importants agents de la societat europea.
El 14 de juny de 2013, els 27 governs de la UE van aprovar el manament
atorgat a la Comissió Europea per a negociar aquest acord de lliure comerç.
L’acord negociat en secret té com a objectiu la creació d’un extens mercat
transatlàntic, eliminant els màxims obstacles al comerç i “harmonitzant” les
legislacions vigents dels dos costats de l’oceà Atlàntic.
Davant de la fal·làcia de la llibertat econòmica i la creació d’ocupació que
defensen els promotors s’amaga l’augment del poder de les grans empreses i
la desregularització dels mercats, amb una dràstica reducció dels nivells de
protecció social i mediambiental.
Tot i el discurs triomfalista del govern de l’Estat, és evident que la recent crisi
econòmica i les seves conseqüències sobre els col·lectius més febles són
encara evidents. Entre d’altres raons, l’origen de la crisi actual se situa en la
manca de resposta política i institucional davant els excessos de l’economia
privada i d’un sistema econòmic derivat cap a l’especulació financera. La
capacitat de regulació i distribució de la riquesa de l’Estat de Benestar va ser
minada pels plans expansius de les grans corporacions financeres.
Amb el TTIP ens trobem davant d’un nou procés neoliberalitzador, agreujat
pel secretisme amb que l’UE està portant les negociacions. Segons un
esborrany filtrat al març de 2014 aquest tractat no permetria aprovar lleis
reguladores als estats europeus a sectors estratègics com la banca, les
assegurances, serveis postals o telecomunicacions.
Creiem que el “mercat comú” entre la UE i els EE.UU obriria una onada de
privatitzacions de béns i serveis imparable. Els municipis podrien ser acusats
de posar obstacles a la llibertat de comerç respecte a les decisions sobre les
normatives públiques locals. Accions de la política social desplegada per

l’equip de govern local com les beques menjadors o els programes de
subvenció a la cultura podrien ser denunciats. Ni tant sols volem pensar en
què passaria si l’aliança per a l’assistència sanitària americana decidís entrar
al sistema públic de Seguretat Social.
Denunciem, per això, la falta de transparència i informació d’aquests possibles
acords i el que això significa en quant a pèrdues de drets socials, laborals,
econòmic, medi ambientals etc.
El TTIP pot obrir les portes als inversors a denunciar davant els tribunals als
Estats per obstaculitzar el lliure comerç. Aquesta situació comportaria que si
les polítiques aprovades democràticament poden reduir els beneficis previstos,
els Governs estarien obligats a pagar indemnitzacions milionàries. La llibertat
democràtica sobre la legislació en matèria de salut, finances o medi ambient
quedaria greument menystinguda. Realment, aquest acord facilitarien a les
multinacionals l’eliminació de tota decisió pública que signifiqués un fre a
l’expansió de les seves quotes de mercat.
Els grups signants considerem que l’articulació jurídica del tractat limitaria la
capacitat dels Estats de mantenir els serveis públics bàsics, com l’educació,
que s’obriria a la mercantilització i a la competència i la salut, la defensa dels
drets i la protecció social. A més les diferències serien dirimides amb
mecanismes d’arbitratge privats, afectant greument l’autonomia de les
institucions locals i la forma d’utilitzar les nostres institucions democràtiques.
El TTIP preveu que l’acord serà obligatori per a totes les institucions que
tinguin un poder de reglament i les altres autoritats competents.
Això implica que els municipis ens veurem afectats. No podríem dirimir
qüestions tan essencials com la qualitat alimentària en els menjadors escolars,
decidir la no utilització de pesticides en el manteniment de l’espai públic i les
zones verdes, subvencionar l’ensenyament públic o les beques de menjador o
els esdeveniments culturals de caràcter local, per posar alguns exemples.
Doncs tots aquests “bens i serveis” són en efecte privatitzables i es
consideraria qualsevol norma local un obstacle a la competència, subjecte a
sanció.
Creiem que un altre tipus de Tractat seria indispensable per enfrontar-se al
canvi climàtic, la protecció mediambiental, el frau i l’evasió fiscal, la
privacitat de les dades personals o l’excessiu consum de recursos naturals.
Aquest seria el tractat que defensaríem.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Tiana, adopta els següents acords:
1.- Declarar Tiana municipi lliure del TTIP, defensant els serveis públics

bàsics per a la solidaritat i redistribució social.
2.- Considerem el projecte del Tractat d’Associació Transatlàntic una greu
amenaça per la democràcia local, en matèria econòmica, social, sanitària,
mediambiental i cultural.
3.- Rebutgem aquesta temptativa de desregulació de les nostres normatives i
l’intent de debilitar el marc normatiu local, regional i nacional.
4.- Instar al govern de l’Estat a no acceptar cap tractat que suposi vulneracions
a les normatives de primer nivell relatives a drets socials, salut, drets humans,
protecció del medi ambient, dels treballadors i treballadores i dels
consumidors i consumidores.
5.- Rebutjar el sotmetiment a tribunals d’arbitratge privats en la resolució de
les diferències entre el sector públic i les empreses privades.
6.- Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic
dels anomenats serveis socialment útils.
7.- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap
Tractat d'Inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis
de salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments i
energies.
8.- Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords
comercials similars (CETA i TISA)
9.- Instar a les autoritats competents, inclòs l’Ajuntament de Tiana a desplegar
un ampli debat a tots els nivells, comptant amb les organitzacions sindicals,
professionals, econòmiques i dels ciutadans i ciutadanes.
10.- Traslladar aquest acord a les administracions supramunicipals, Govern de
la Generalitat, Govern de l’Estat , a la Unió Europea i a la plataforma No al
TTIP.

