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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE 
LLORENÇ DEL PENEDÈS COM A MUNICIPI OPOSAT A L'APLICACIÓ DEL 

TRACTAT TRANSLATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP). 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
«TTIP» són les sigles del Transatlàntic Trade and Investment Partnership, un acord que 
està negociant la UE amb els EUA amb l'objectiu d'aprovar una nova regulació del 
comerç i les finances a ambdues bandes de l'Atlàntic que unifiqui criteris. Aquest procés 
s’està negociant en secret, amb un intolerable dèficit de transparència i control per part 
de la ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu). 
 
Aquest acord de liberalització de comerç i inversions representa un seriós perill per a la 
democràcia, per als drets laborals, socials, mediambientals i de salut ja que prioritza l' 
interès comercial dels inversors i de les empreses transnacionals (ETN) per davant de la 
ciutadania. 
 
En agricultura i consum, es pretén garantir sense cap control l’entrada a la UE dels 
aliments transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats hormonalment amb 
químics nocius per a la salut humana i fins i tot cancerígens o el pollastre esterilitzat amb 
clor que actualment són legals als EEUU però no a Europa. A aquest fet se li ha d’afegir 
la reducció o eliminació d’aranzels que portarà a l’agricultura europea a una competència 
injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions agroindustrials dels EEUU i 
perdrien, ara sí, la total sobirania alimentària. 
 
En matèria «d'harmonització» de regulacions, reglamentacions i estàndards podríem 
arribar, encara més, a una enorme precarització del model social i laboral ja que als EEUU 
no hi ha existència d'una ratificació de sis de les vuit normes fonamentals emmarcades 
dins de l'Organització Internacional del Treball (OIT), com tampoc l'existència de la 
Convenció sobre la llibertat sindical i el dret a negociació col·lectiva. També, en termes 
mediambientals, l’homogeneïtzació que pretén el TTIP, facilitaria una «lliura pràctica» de 
les prospeccions petrolieres i també el principi de precaució europeu, que en última 
instància afectaria greument la salut i seguretat de les persones. 
 
 
El concepte «privatització» és el que governa el principi del Tractat, ja que un dels 
objectius principals és debilitar les normes europees establertes per als serveis d’interès 
públics i limitar fonamentalment les opcions per a l’adjudicació de les licitacions 
públiques en funció de criteris ecològics o socials. A més, les negociacions tendeixen a 
facilitar de manera desmesurada a la inversió privada i a la competència estrangera.  
 
La instauració d’un «tribunal» privat inclourà mesures per al protecció dels inversors. En 
els cas que aquest col·lectiu presentés algun conflicte, seria aquest “tribunal” anomenat 
Investor-State Dispute Settlement –ISDS- l’ens encarregat d’establir compensacions 
econòmiques dels estats a la inversió estrangera i aquests últims no podrien recórrer cap 
mena de sentència ja que les decisions dels òrgans d’arbitratge són ferms i no podes ser 
qüestionades.  
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A més, a part de l’existència d’un “tribunal”, el TTIP adquireix molt més poder quan hi 
afegim l’existència d’un Consell de Cooperació Reguladora que supervisarà totes les 
normes comunitàries relatives al que estableix el TTIP i així, donar accés directe als 
lobbies empresarials per tal de modificar la legislació vigent i obtenir-ne grans beneficis. 
En altres paraules, abans d’elaborar una nova legislació en benefici del TTIP, un 
organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE amb representació de les grans 
empreses tindran l’oportunitat de coordinar estratègies per tal de bloquejar qualsevol 
esforç legislatiu per tal d’obstaculitzar la posada en marxa del TTIP. 
 
D’aquesta manera, el lliure comerç està per damunt de qualsevol dret social i s’ignora 
qualsevol regulació legal provinent de competència continental, estatal o municipal. Les 
comunitats locals es trobaran limitades per molts ajustaments estructurals restrictius i 
tindran suprimida qualsevol llibertat de poder municipal. En el cas de l’estat espanyol, la 
centralització de poder es veuria molt més agreujada ja que sota la “Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local” es restringiria autonomia local 
amb la supressió de competències i serveis públics i es tendiria, de manera unilateral, a 
la privatització total dels serveis municipals. 
 
Com a conseqüència, el TTIP suposarà:  

- Desregulació del comerç i les finances. 
- Desregulació de restriccions normatives que potenciaran la implantació del 

fracking i les prospeccions petrolíferes. 
- Total liberalització dels serveis. 
- Acords comercials bilaterals amb la creació de blocs econòmics rivals sotmetent 

als països més febles a normes impossibles de fer-hi front. 
- Degradació de la cohesió social. 
- Pèrdua total de les sobiranies: alimentària, energètica, nacional i social. 
- Minorització, encara més, de la nostra llengua i cultura. 
- Anul·lació total de les competències municipals. 

 
 
 
 
 
 
Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.  Declarar Llorenç del Penedès com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de 
Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units, el tractat de lliure comerç de 
la UE amb Canadà (CETA) i l’Acord Multilateral per a la Comercialització de Serveis (TISA), 
defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social. 
 
SEGON.  Declarar béns públics no susceptibles de negociació de cap Tractat d’Inversió 
ni de transacció mercantil els serveis educatius, de salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, 
i béns de primera necessitat com l’aigua i altres fons d’energia. 
 
TERCER.  Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la “Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local” per a legislar en els seu lloc una 
nova normativa enfocada a la millora de l'autonomia municipal. 
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QUART.  Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials 
similars com el CETA i TISA. 
 
CINQUÈ.  Prohibir, en tot moment, la creació d’organismes tal com el tribunal 
d’arbitratge - Investor-State Dispute Settlement- i el consell regulador- Consell de 
Cooperació Reguladora- que institucionalitzin la intervenció de les empreses 
transnacionals en les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania. 
 
SISÈ.  Comprometre’s a promoure informació i realitzar debat públic entre la ciutadania 
al  nostre poble, sobre l’impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre 
municipi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llorenç del Penedès, 29 d’octubre de 2015 
Grup Municipal DL-CUP-PA 


