AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.

Els i les portaveus dels grups municipals SOCIALISTA, COMPROMÍS, SÍ SE
PUEDE SANTA POLA, ESQUERRA UNIDA i el regidor no adscrit, a l’empar de
la llei i atenent a les seues atribucions presenten al Ple de l’Ajuntament la
següent:

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE
LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels Estats membres de la
Unió Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EEUU) el Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversió (conegut com TTIP per les seues sigles en
anglés), presumptament amb el fi d’incrementar el comerç entre la UE i EEUU
reduint no només les barreres aranzelàries (que ja tenen un nivell molt baix),
sinó, sobretot, les barreres no aranzelàries, amb l’objectiu de la creació
d’ocupació, el creixement econòmic i la millora de la competitivitat.
Des d’aleshores, la UE i EEUU estan 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 del
comerç i les inversions que representa un seriós perill per a la democràcia i la
deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut, anteposant
l’interés comercial dels inversors i empreses transnacionals (ETN) a l’interés
general.
EEUU i la UE intenten incloure al TTIP mesures per a la protecció dels
inversors. En el cas de presentar-se conflictes per part de dits inversors amb

els Estats, un tribunal especial d’arbitratge s’encarregaria de resoldre-los
d’acord amb la clàusula de “Resolució de Conflictes Inversor-Estat” (ISDS per
les seues sigles en anglés). Este tribunal tindria competències per a imposar
compensacions econòmiques dels Estats als inversors estrangers, sempre que
estos demostren que aquells apliquen certes mesures. Este tipus de
mecanismes ja existix en altres acords comercials, i els resultats han estat
desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seua legislació antitabac,
sancions a Argentina per impostos sobre la energia, sancions a Canadà per
una moratòria al fracking, sancions a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions
d’hospitals. L’Estat no podria en este cas recórrer la sentència, ja que les
decisions dels òrgans d’arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades.
Així mateix, el TTIP instaura un ens permanent nomenat Organisme de
Cooperació Reguladora, que supervisarà totes les regulacions i actes
normatius de la Unió Europa i els seus Estats membres que tinguen relació
amb qualsevol capítol del TTIP, inclosos els governs en els àmbits central i
local, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en el
seu benefici la legislació actual i futura, com ara la matèria ambiental o de
consum, els drets laborals, les preocupacions agrícoles, etc.
L’aplicació de l’ISDS, tal i com es pretén establir al TTIP, tindria com a
conseqüència que qualsevol iniciativa reglamentària municipal podria ser
qüestionada per les ETN, havent de passar un filtre cost-benefici i una
avaluació d’impacte comercial per poder aprovar-se, la qual cosa provocaria el
seu bloqueig en la majoria dels casos. A més, les possibles
remunicipalitzacions de serveis privatitzats per governs anteriors serien
pràcticament impossibles.
Este tractat suposaria la mercantilització absoluta de les nostres vides i el
sotmetiment total de la sobirania dels Estats als interessos de les grans
corporacions.
Esta major liberalització de les relacions comercials EEUU-UE tal i com està
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus, ja que els EEUU
no tenen ratificades 6 de les 8 normes fonamentals del treball de l’Organització
Internacional del Treball (OIT), inclosa la convenció sobre la llibertat sindical i el
dret de negociació col·lectiva.
Els 5 majors riscs per a la ciutadania europea serien els següents:
1- Pèrdua de drets laborals.
2- Limitació dels drets de representació col·lectiva dels treballadors.
3- Oblit del principi de precaució en matèria d’estàndards tècnics i de

normalització industrial.
4- Privatització de serveis públics.
5- Risc de rebaixa salarial.

Les 4 majors amenaces serien les següents:

1- No etiquetatge de productes modificats transgènicament.
2- Eliminació de regles sobre els mercats financers.
3- Eliminació de les avaluacions independents dels medicaments no

produïts en els EEUU.
4- Eliminació de les regles de preferència nacional en els contractes
públics.
Els governs dels Estats membres de la UE, així com les corporacions locals i
Comunitats Autònomes del territori espanyol, tenen dret a ser informats sobre la
legislació que serà acordada a escala europea i que els puga afectar, per a que
d’esta manera puguen expressar les seues opinions. Eixe dret no s’ha facilitat
fins ara.
Per tot açò, els Grups Municipals i regidors no adscrits signants, proposen al
Ple de l’Ajuntament de Santa Pola els següents:

ACORDS

1- Declarar el municipi de Santa Pola com a municipi lliure i oposat al TTIP,

i defensar els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució
social.
2- Sol·licitar del Ministeri d’Administracions Públiques del Govern de l’Estat

el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantindre el caràcter
públic dels nomenats serveis socialment útils.

3- Sol·licitar del Ministeri d’Economia, la suspensió de les negociacions del

TTIP i el TISA (Acord Multilateral per a l’Alliberació i Privatizació de
Serveis Públics), i la no ratificació del CETA (Acord de Lliure Comerç
entre Canadà i la Unió Europea), amb la finalitat d’aconseguir:
-

Que disposicions del tipus ISDS no siguen incloses en cap futur
tractat de comerç o inversions, i siguen eliminades dels tractats
actualment en vigor.

-

Evitar la participació directa o indirecta de les ETN, a través de
qualsevol tipus d’organisme o lobbies, als processos reguladors o
normatius de la UE i els seus Estats membres en relació amb temes
socials, laborals, sanitaris, mediambientals, o qualsevol altra matèria.

-

Que s’acabe l’actual falta de transparència de les negociacions, es
faça pública tota la informació i s’òbriga un debat públic i democràtic

a Espanya, al conjunt de la Unió Europea i als seus respectius
parlaments.
-

Que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguen exclosos de
l’acord.

4- Adherir el municipi de Santa Pola a la xarxa i plataforma de municipis

oposats al TTIP, així com al TISA.
5- Donar trasllat d’este acord al Govern d’Espanya, a la Generalitat

Valenciana i a tots els Grups Parlamentaris de Les Corts, del Congrés
dels Diputats, del Senat i del Parlament Europeu.

Santa Pola, a 5 d’octubre de 2015

Signat:

Lorenzo Andreu Cervera,
Regidor i Portaveu del GM SOCIALISTA

Ana Antón Ruiz
Regidora i Portaveu del GM COMPROMÍS

María de las Mercedes Landa Sastre,
Regidora i Portaveu del GM S.S.P.S.P.

Samuel Ortiz Pérez
Regidor i Portaveu del GM Esquerra Unida

Francisco J. Soler Sempere
Regidor no adscrit

ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA

