
 

EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSIB-PSOE I EL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PRESENTEN 
PER A LA SEVA CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:

A l’empara  de l’establert a l’art. 97 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals i del
Reglament Orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula, la següent PROPOSICIÓ CONTRA LA RETALLADA DE
DRETS QUE PLANTEGEN EL TTIP, TISA i CETA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El TTIP és un tractat de lliure comerç entre la UE i els EUA; dues economies que representen el 60% de PIB
mundial,  per  el qual s'està negociant,  amb un intolerable dèficit  de transparència i  control per part  de la
ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu), un ampli acord de liberalització
de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda protecció dels drets
laborals,  mediambientals i  la salut,  prioritzant l'interès comercial  dels inversors i  empreses transnacionals
(ETN) davant l'interès general.

Es tracta de facilitar la lliure circulació de capitals, negocis i inversions i per això es planteja la possibilitat de ni
tan sols sotmetre als tribunals convencionals i  per descomptat,  tampoc se'ls podrà aplicar les limitacions
legals en matèria de drets socials i laborals, en matèria de protecció de la salut o en matèria de protecció del
medi ambient.

Per això els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de
presentar  conflictes  per  part  d'aquest  col·lectiu  amb  els  Estats,  un  "tribunal"  d'arbitratge  seria  qui
s’encarregués de resoldre'ls:  l'anomenat  "Investor-State  Dispute Settlement"  (ISDS).  Aquest  òrgan  tindria
competències per establir compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de
mesures (p. ex.  l'augment  d'estàndards mediambientals  o sanitaris)  que puguin reduir  els  seus beneficis
presents  o  futurs.  L'Estat  no  pot  en  aquest  cas  recórrer  la  sentència,  ja  que  les  decisions  dels  òrgans
d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades.

Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de Cooperació Reguladora
que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que estableix el TTIP, donant accés directe als
lobbies empresarials per influir i modificar en el seu benefici la nostra legislació.

El TISA, és un tractat que estan negociant 50 països i que obliga els estats, autonomies i ajuntaments a retre
comptes a les empreses prestadores de serveis; un tractat pensat, no només per privatitzar-ho tot sinó per
deixar de banda raons socials, culturals o mediambientals, i posar per davant les seves raons econòmiques o
d'eficàcia. És encara més fosc i secret que el TTIP, ja que posa en el punt de mira els serveis.

El  CETA, és un tractat  entre la UE i  Canadà i  és un autèntic  Cavall  de Troia, ja que conté alguns dels
elements més regressius de l'TTIP com el  ISDS (el  mecanisme de resolució de disputes entre inversors
estrangers  mencionat  abans).  Es  va  començar  a  negociar  el  2009  i  conté  també  claríssims  elements
desreguladors i privatitzadors.

L'aprovació  del  TTIP  contribuiria,  en  el  cas  de  l'Estat  espanyol,  a  l'ofensiva  del  govern  estatal  de
desmantellament dels municipis, Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és
mantenir l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) fins a crear
un de nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea com a justificació per reduir les
garanties en la llei de la contractació pública. Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de
conduir  a augmentar les garanties i  no a reduir-les. Aquest  acord no ha de posar en perill  els  aspectes
progressistes de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el desenvolupament
regional  i  local.  Aquests  aspectes  són  importants,  ja  que  permeten  que  es  realitzin  les  contractacions
públiques tenint  en compte no només el  preu,  sinó també altres aspectes com els  mediambientals  i  els
socials.

Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com les corporacions locals,
tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a escala europea que els pugui afectar,
perquè puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions



 

sobre el TTIP.

Les administracions locals son les més properes a les necessitats dels ciutadans per això tenen el deure de
responsabilitzar-se  i  posicionar-se  respecte  les  implicacions  de  tota  mena  que  comporta  el  TTIP,  per  a
l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi ambient; sent els canals adequats per promoure els
serveis públics,  l'economia i  ocupació locals,  per aquest  motiu creim que s'ha de crear el  debat públic i
democràtic sobre el que està veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i
compres públiques.

El comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment beneficiosos si respecten
les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici de l'especulació financera i de les grans
empreses  multinacionals;  l'eliminació  programada  i  progressiva  dels  serveis  públics  és  al  mateix  temps
l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia. 

Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament de la lògica del
mercat. Només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar una qualitat de
vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la democràcia; el control públic ha
de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació de nous serveis públics, així com per
afavorir l'economia i ocupació locals.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal de MÉS per Inca a l'Ajuntament d'Inca,
volem que des del nostre municipi plantem cara a l'amenaça de les  totpoderoses corporacions, per aquest
motiu presentam els següents ACORDS a la consideracions del Ple Municipal:

1.  Declarar  Inca com Municipi  oposat  al  TTIP,  defensant  els  serveis  públics  bàsics  per  a  la  solidaritat  i
redistribució social.

2.  Donar  suport  a  totes  les  iniciatives  dirigides  a  mantenir  el  caràcter  públic  dels  anomenats  serveis
socialment útils.

3. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord
de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la liberalització i Privatització de
Serveis Públics).

4. Sol·licitar igualment que:

•  No siguin incloses disposicions tipus ISDS (arbitratge de diferències estat-inversor)  en cap futur  tractat
d'inversions i siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.

• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les ETN (Empreses
Transaccionals) en les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania.

• Que, coherentment amb la legalitat europea i amb els precedents d’anteriors Tractats Comercials semblants
de caràcter mixt,  es mantingui la necessitat  de ratificació del TTIP, el CETA (Acord Integral d'Economia i
Comerç) i el TISA ( Acord en comerç i serveis) pels 28 estats membres de la Unió Europea, ja sigui via
parlamentària o via referèndum.

5.  Assolir  el  compromís  de  promoure  la  informació  i  el  debat  públic  entre  la  ciutadania  i  les  entitats
econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l’impacte que podrien comportar aquests tractats al
nostre municipi.

Inca, 26 de setembre 2016
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