
El Grup Municipal CUP Tàrrega presenta al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega a l’empara del que 
disposa la legislació vigent i sotmet a la consideració del Ple la següent:

MOCIÓ DE REBUIG ALS TRACTATS INTERNACIONALS D'ECONOMIA, COMERÇ I 
SERVEIS CETA, TTIP I TISA

El grup municipal  de la  CUP de Tàrrega,  recollint  la  iniciativa de la  Plataforma STOP CETA 
Ponent-Pirineus, trasllada a aquest Ple la moció de rebuig a l'Acord Integral d'Economia i Comerç 
(CETA) entre la Unió Europea i el Canadà, el Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió 
(TTIP) entre els EUA i la UE, i el Tractat per la liberalització del comerç mundial de serveis, com 
l'aigua, la salut i el transport (TISA).

El CETA és un acord que, de la mateixa manera que s'ha produït amb el TTIP i el TISA, ha estat 
negociat  en  secret,  deixant  al  marge  la  participació  de  la  ciutadania  en  la  seva  elaboració  i 
menystenint  la  sobirania  dels pobles  i  les institucions.  Els  únics  interessos que s’han tingut  en 
compte en la seva negociació són els de les grans empreses transnacionals i el capital financer.

Aquests acords econòmics preveuen la utilització de tribunals privats d'arbitratge (ISDS) (Investor 
to  State  Dispute  Settlement)  per  resoldre  conflictes  entre  empreses  i  estats.  D'aquesta  manera, 
qualsevol iniciativa política, encara que hagi sigut decidida democràticament, podrà ser denunciada 
per  les  empreses  transnacionals  en  aquests  tribunals  privats  internacionals,  al  marge  de  les 
legislacions  nacionals,  que  podrien  obligar  als  estats,  o  als  municipis,  a  pagar  indemnitzacions 
multimilionàries  pels  suposats  beneficis  que  aquestes  empreses  deixen  de  guanyar  pels  canvis 
legislatius democràticament decidits.

Amb l’entrada en vigor del CETA i el TTIP desapareix el principi de precaució vigent a la Unió 
Europea. Això significa que els transgènics, així com totes les substàncies químiques prohibides a la 
UE,  però  permeses  al  Canadà  i  als  EUA,  hauran  de  ser  admeses  en  la  producció  alimentària 
autòctona.

A nivell territorial, l’entrada en vigor del CETA significa la desaparició de totes les denominacions 
d’origen protegides (DOP) de les terres de Lleida, excepte les del vi, el cava i oli, que serveixen per 
garantir l’existència de moltes petites produccions agrícoles de qualitat i proximitat. Amb el CETA 
quedaran  sense  cap  protecció  denominacions  d’origen com la  pera  de  Lleida,  el  formatge  i  la 
mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya,  així com les indicacions d’origen protegit com ara la vedella 
dels Pirineus o el Torró d’Agramunt. La ramaderia es veuria amenaçada per la supressió del 95% 
dels aranzels o, en el cas del porcí, per l'adopció del compromís de la UE d’importar 85.000 Tn 
anuals de carn de porc.

A nivell social, amb el CETA, l’educació, la sanitat, les pensions, l’aigua, l’electricitat així com la 
resta de serveis socials passen a ser un espai d’inversió subjecte a la competència de les grans 
empreses. Tots els nostres drets socials passaran a ser mercaderies només a l’abast de qui se les 
pugui pagar.

En el terreny laboral, el CETA representa un tomb més en les ja precàries condicions laborals de la  
majoria  dels  treballadors  i  treballadores.  L’entrada  en  vigor  d'aquest  tractat  comportarà  fortes 



desigualtats  normatives  en  matèria  laboral  entre  els  diferents  estats  i  l'adopció  de  normatives 
laborals que imposaran les grans empreses de l’altra banda de l’Atlàntic, les quals en molts casos 
vulneren els acords laborals de l’Organització Internacional del Treball.

En resum, el CETA representa una agressió brutal a la democràcia, els drets socials i laborals del 
conjunt de la ciutadania i posa en perill la nostra salut, el futur de la pagesia i el de les petites i  
mitjanes empreses de les nostres terres.

Els governs regionals,  les  corporacions locals i  les comunitats  autònomes del territori  espanyol 
tenen el dret de ser informats sobre la legislació que s'acordi a nivell europeu i que els afecta. En les 
negociacions sobre tots aquests tractats aquest dret no s'ha promogut ni s'ha tingut en compte.

Les administracions locals, com a entitats més properes a les necessitats dels seus ciutadans, tenen 
el deure d'ingerència respecte tot allò que està relacionat amb tots aquests tractats (TTIP, CETA i 
TISA) i el deure de resposta, si no volen ser acusades de no ajudar a ciutadania i posar el planeta en  
perill. És per això que aquestes administracions estan obligades a protegir els drets econòmics i 
ambientals i fer front als perills d'aquests tractats.

Per totes aquestes raons, el grup municipal CUP Tàrrega proposa al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega 
l'adopció dels següents ACORDS: 

1.-  Que l'ajuntament  de Tàrrega  s'uneixi  a  les  més de  2.000 institucions  públiques  municipals, 
regionals i federals europees (entre les quals hi ha la Resolució 289/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions) que han manifestat el seu rebuig a aquests 
tractats i a l’entrada en vigor d’aquests acords, declarant Tàrrega municipi contrari als tractats TTIP, 
TISA i CETA.

2.- 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.

No obstant, el Ple decidirà.

Carlos Vílchez Ribera,  Montserrat Garcia Castelló,  Gemma Minguell Amenós, regidors del Grup 
Municipal CUP Tàrrega

Tàrrega,    d'octubre de 2016

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA


