
 

MOCIÓ CONTRA EL TTIP 
 

La CUP de Vilanova, recollint la iniciativa de la Plataforma No al TTIP del Garraf, de la 
qual forma part amb les entitats Front Cívic, ICV, CGT, UGT, CCOO, La Vinagreta, 
Casal de Dones, ECO3VNG, Garraf Coopera i Podem, trasllada a aquest Ple la moció 
de rebuig  als acords comercials i d’inversió entre la Unió Europea i els Estats Units i el 
Canadà. 

Atès que els tractats de lliure comerç CETA i TTIP, en les seves sigles en anglès, 
entre els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea i el Canadà i la Unió Europea 
respectivament i l’Acord sobre el comerç de serveis TISA, van molt més enllà dels 
tractats comercials i suposen la implantació d’un projecte polític, un projecte ideològic i 
un projecte social; que s’està negociant en secret i d’esquena a la ciutadania i que de 
l’anàlisi de les escasses informacions i filtracions se’n deriven impactes irreversibles 
sobre la sobirania dels parlaments i les institucions, incloses les municipals i per tant 
de la sobirania popular. 

Atès que la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions d’aquests 
tractats, finalitzada ja en el cas del CETA, és una vulneració del dret de qualsevol 
ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom. Ni tan sols els eurodiputats 
tenen un accés lliure als documents de les negociacions. 

Atès que en cas que hi hagi un acord que reculli l’esperit de l’actual proposta es 
preveu un impacte molt negatiu en els àmbits de la salut, l’alimentació, el treball, la 
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals, les polítiques de 
privacitat i l’aprofundiment en les desigualtats de gènere. Fins i tot podria canviar 
profundament l’àmbit competencial de les institucions en tots aquests camps i 
impossibilitar la reversió de mesures sobre la mercantilització i la privatització dels 
serveis públics. 

Atès que és preveuen mecanismes de solució de controvèrsies inversor-estat ISDS 
que permetin als inversors estrangers eludir els tribunals de justícia nacionals i 
presentar les seves queixes directament a tribunals internacionals d’arbitratge privats, 
fet injustificable en societats que diuen que tenen sistemes democràtics i judicials 
plenament desenvolupats. Aquests mecanismes, que ja existeixen en altres tractats, 
suposen a la pràctica una coerció sobre els poders legislatius per, encara que l’interès 
general ho precisi, no legislar en contra de potents interessos econòmics. 

 

Atès que també es preveu un Consell de Cooperació Reguladora CCR entre estats i 
empreses, on aquestes tindran l’oportunitat d’analitzar els impactes que una nova 



legislació pugui tenir per als seus negocis abans que sigui aprovada. Un altre aspecte, 
el del reconeixement mutu dels estàndards, que permet a les empreses utilitzar 
aquelles localitzacions més desregularitzades, que a la llarga provoquen el dumping 
social i el foment de la desregularització. 

Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la industria audiovisual sigui un 
pilar de la identitat europea. El fet que no s’inclogui l’excepció cultural en els 
esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament la indústria audiovisual europea i la 
cultura en general. 

Per tot això, aquest grup municipal proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Declarar Vilanova i la Geltrú municipi insubmís i oposat als tractats abans 
esmentats: TTIP, TISA i CETA 

2. Instar el govern de l’Estat Espanyol i el ministeri d’Economia a mostrar formalment 
davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text i instar a la 
suspensió de les negociacions amb la finalitat d’aconseguir: 

-Que mecanismes com l’ISDS no siguin inclosos ni en aquest ni en cap altre tractat. 
-Que les polítiques reguladores serveixin per augmentar els drets socials, laborals i 
mediambientals així com de protecció dels consumidors. 
-Que s’acabi l’actual falta de transparència de les negociacions i se’n faci pública tota 
la informació, fomentant així el debat públic. 
-Que no es fomenti ni en aquests ni en cap altre tractat la mercantilització i la 
privatització dels serveis públics. 
 

3. Traslladar aquests acords a la Secretaria d’Afers exteriors i de la Unió Europea, de 
la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea i als 
grups parlamentaris del Parlament Europeu. 


