
 

 
MOCIÓ CONTRA EL TTIP (TRACTAT TRANSATLÀNTIC DEL COMERÇ I LA 

INVERSIÓ) 
 
Emili Altur Mena, portaveu del grup BLOC– Coalició Compromís, a l'Ajuntament 
de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'acord 
amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al 
seu debat i aprovació si s’escau,  la següent  
 

 
 

MOCIÓ 
 
 
En 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la 
Unió Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) el Tractat 
Transatlàntic del Comerç i de la Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), 
presumptament amb la finalitat d'incrementar el comerç entre la UE i EUA, 
reduint les barreres no aranzelàries, a fi d'aconseguir crear ocupació, 
creixement econòmic i millora de la competitivitat. 
 
Des d’aleshores, UE i EUA estan negociant, d'esquena a la ciutadania i als 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 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. 
La informació sobre aquest tractat és molt limitada, i la pràctica d'implicar 
solament a un nombre molt petit d'agents socials per seguir les negociacions 
és fortament criticada pels municipis, ja que el resultat d'aquestes 
negociacions tindrà implicacions importants per als mateixos. 
Els governs regionals dins de la UE tenen el dret a ser informats sobre la 
legislació que va a ser acordada a escala europea i que els afecta, perquè així 
puguen expressar les seues opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara a les 
diferents regions europees respecte a les negociacions que es vénen produint 
en relació amb el TTIP. EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a 
la protecció dels inversors, el denominat “Mecanisme de Resolució de 
Conflictes Inversor-Estat” (ISDS en anglès). En el cas de presentar-se algun 
conflicte entre una empresa estrangera i un govern del nivell que siga, 
estatal, regional o municipal, un Tribunal d'Arbitratge serà qui s'encarregue de 
resoldre-ho. Aquest òrgan tindria competències per imposar indemnitzacions 
econòmiques dels estats als inversors, sempre que aquests demostren que 
aquells apliquen certes mesures (com per exemple, la millora de la protecció 
mediambiental) o que redueixin els beneficis futurs d'una companyia. L'Estat 
en aquest cas pot recórrer judicialment la decisió i li poden donar la raó, però 
li va a suposar uns costos processals molt elevats. A més, les decisions dels 
òrgans d'arbitratge són ferms i no poden ser apel·lades. 
Encara que les regles d'organismes similars al ISDS són bastant comuns en els 
acords de lliure comerç entre els EUA o la UE amb els països emergents, a fi 



 

de garantir certa previsibilitat de les decisions legals, aquestes no són 
necessàries en països amb sistemes legals i judicials altament desenvolupats, 
tals com a la Unió Europea i els Estats Units. Així mateix, a la ciutadania li 
interessa que els serveis públics siguen eficients per assegurar una bona 
qualitat de vida. El tractat de Lisboa concedeix als Estats Membres de la UE la 
competència per definir i organitzar els serveis d'interès general. Per tant la 
terminologia de l'acord ha de ser la mateixa dels tractats de la UE, 
especialment el Tractat de Lisboa. Els serveis públics continuen evolucionant 
amb els canvis polítics, tecnològics i socials. En contrast amb això, els acords 
comercials impliquen sovint el risc de restringir les polítiques públiques amb 
“clàusules freno”, especialment en el camp dels serveis públics. Pel que fa a 
la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és utilitzar 
l'Acord de Contractació Pública de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) 
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 deu al seu torn 
posar en perill els aspectes progressius 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 realitzen les 
contractacions públiques tenint no solament en compte el preu sinó també 
altres aspectes com els mediambientals i els socials. El TTIP, en perseguir la 
liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació dels mateixos 
a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les 
Administracions Públiques, posa en perill tots els serveis públics i les compres 
públiques, en tots els nivells de poder, i compromet l'habilitat dels 
representants triats per administrar lliurement les seves comunitats locals i 
promocionar la indústria, ocupació i iniciatives locals. 
D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra 
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, 
regional o local. Les comunitats locals es troben elles mateixes dominades per 
ajustos estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure 
comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis 
públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per subministrar els serveis 
públics i satisfer les necessitats socials de les seves poblacions, atenent a 
polítiques i plans de desenvolupament industrial i de foment de la indústria i 
ocupació locals. 
Les ciutats i els municipis europeus reconeixen la importància del comerç de 
mercaderies i de serveis per al benestar de la ciutadania. No obstant això, la 
competitivitat i el desenvolupament econòmic no haurien de ser els únics 
criteris per determinar els acords comercials tals com el TTIP. Així mateix, els 
aspectes ecològics i socials han de ser considerats en qualsevol negociació 
comercial bilateral. També és important que es realitze una anàlisi 
comparativa sobre els costos que es generarien en aquests àmbits amb 
l'aplicació del tractat respecte als suposats avantatges que reportaria el 
mateix. Aquesta anàlisi no només ha d'implicar els seus efectes econòmics 
potencials, sinó també els impactes que el TTIP podria tenir en àmbits com el 
social, l'econòmic, el sanitari, el cultural i el mediambiental, tant en la UE 
com en els EUA. 
 
Les Administracions Locals: 



 

• En estar prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure 
ingerència i resposta respecte al que trama el TTIP, si no volen veure's 
acusades de no ajudar a la població i al planeta en perill. 

• Sent els canals adequats per promoure els serveis públics i la indústria i 
ocupació locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a 
l'interés comú. 

• Estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i 
mediambientals, i per tant, a defensar la universalitat dels serveis 
públics i la protecció de la ciutadania. 

• Les col·lectivitats locals desitgen ampliar el debat públic i democràtic 
sobre el que està veritablement en joc després d'aquest Tractat, i la 
sort que correran els serveis i compres públiques: 

• El comerç i la inversió solament poden contribuir al ben comú i 
conduir a intercanvis econòmica i socialment beneficiosos si 
respecta les necessitats humanes en tot lloc, i no es basa 
únicament en el benefici dels especuladors financers i de les 
empreses multinacionals. 

• L'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al 
mateix temps l'eliminació programada i progressiva de la 
solidaritat i la democràcia. 

• L'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la 
competència produeix efectes contraproduents quant a la seva 
accessibilitat, la seva qualitat i el seu cost. 

• 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 totes les 
persones a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la 
democràcia. 

• El control públic ha de preservar-se per garantir l'accés als béns 
comuns i a la creació de nous serveis públics, així com per 
afavorir la indústria i ocupació locals. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Burjassot l'aprovació dels 
següents  
 
ACORDS 
 
 
1. Declarar a aquest Municipi de Burjassot com a Municipi oposat al TTIP, 
defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social. 
 
2. Sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques del Govern de la Nació 
el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 
anomenats serveis socialment útils. 
 
3. Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP 
i la no ratificació d'altres acords comercials similars, tals com el ZETA i al 
TISA, amb la finalitat de aconseguir: 



 

● que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquest ni en 
cap altre tractat. 
● que el Consell de Cooperació Reguladora no sigui inclòs en aquest 
ni en cap altre tractat. 
● defensar l'actual política reguladora de la UE i dels seus Estats, 
de manera que no es perdin competències en matèries de legislació 
social, protecció al consumidor i medi ambient. 
● que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics, i se li 
doni la mateixa importància i siguin tractats d'igual forma en l'acord 
els objectius socials i els ambientals. 
• que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es 
faci pública tota la informació i s'obri un debat públic en la UE i els 
seus respectius parlaments nacionals. 
● que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos 
de l'acord. 

 
4. Donar trasllat del present acord a les persones portaveus de les diferents 
fomacions polítiques amb representació a les Corts Valencianes i les Corts 
Generals, al Ministeri d’Afers Estrangers, i a tot el teixit associatiu de 
Burjassot. 
 
 

 
Burjassot, 16 d’abril de 2015 

 

 

 

 

Signat 

Emili Altur Mena 

 


