
 DECLARACIÓ MUNICIPALISTA DE MALLORCA CONTRA EL CETA 
  

 Per la defensa del principi de subsidiarietat, la sobirania local i la democràcia. 

 

El Govern espanyol vol ratificar pel procediment d'urgència l'Acord Econòmic i Comercial Global 

(CETA amb les sigles en anglès) entre la Unió Europea i Canadà, ratificat el passat 15 de febrer en 

el Parlament Europeu i que com a acord mixt que és, ha de seguir el procés de ratificació passant 

pels parlaments estatals, federals i sub-federals de la UE. El govern del Partit Popular ja ho ha 

aprovat en el Consell de Ministres i  ha remès el projecte de Llei per ratificar-lo al Congrés dels 

diputats el  passat 27 de març.  

Els sotasignats, càrrecs electes elegits a les darreres eleccions municipals i autonòmiques, ens 

volem sumar a les reivindicacions de les entitats que composen la Plataforma No al TTIP Mallorca. 

La filosofia dels Tractats com el TTIP, CETA, TISA, es basa en el que es coneix com a “tractats de 

nova generació”. Uns tractats aparentment comercials, però que obrin les portes a rebaixes de drets 

laborals, reduccions de proteccions mediambientals, privatització dels serveis públics, rebaixes del 

control de salut alimentària, obstaculització a la contractació amb clàusules socials, bloquejar la 

protecció al producte local... 

 

Des de la perspectiva local i insular, entenem que és una obligació nostra com a representants 

electes, conèixer en profunditat les conseqüències que per a les comunitats locals, comporta un 

tractat com el CETA i que amb tanta pressa vol ratificar el govern espanyol. També entenem que és 

una obligació nostra, donar a conèixer aquesta informació a la nostra ciutadania, perquè es puguin 

formar una opinió pròpia i responsable sobre un tractat que pot incidir molt negativament sobre la 

seva vida quotidiana. Els governs regionals de la UE, així com les corporacions locals i comunitats 

autònomes del territori espanyol, tenen dret a ser informats sobre la legislació que va a ser acordada 

a escala europea que els pugui afectar, perquè d'aquesta manera puguin expressar les seves 

opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara a les diferents regions i corporacions locals europees 

respecte al contingut i disposicions del CETA, i per descomptat, tampoc a les regions i corporacions 

locals de l’estat espanyol.  

 

Els tractats de la Unió Europea es fonamenten sobre el principi de la subsidiarietat. Es a dir, cap 

administració superior, no ha de prendre decisions ni usurpar competències, que és millor que 

siguin tractades per les administracions més properes a la ciutadania. La Unió Europea pot negociar 

aranzels comercials amb altres països, ja que existeix una política comercial comuna, però no pot 

introduir tribunals d'arbitratge que obviïn els tribunals de justícia dels estats. La Unió Europea no 

pot establir com a criteri únic i prioritari d'aquests tractats, assegurar les garanties de lucre dels 

inversors privats internacionals, menyspreant i castigant a les administracions públiques que 

vulguin defensar els principis de l'interès general. La Unió Europea i l'estat espanyol no poden 

prendre decisions sobre competències transferides a les comunitats autònomes i als poders locals, 

com poden ser les Denominacions d'Origen (en el cas de les Illes sols es reconeix al CETA la del 

formatge de Maó), o el lliure accés d'empreses multinacionals a qualsevol contractació pública, 

sense possibilitat de tenir en compte les circumstàncies de l'economia local o la realitat social del 

municipi. 

 

Observem que des de fa ja massa anys, hi ha un intent cada vegada més centralitzador d'entendre la 

política a Espanya i a la Unió Europea, com ara: la manca de democràcia i control del Banc Central 

Europeu; els rígids controls monetaris i fiscals de la Unió Europea; la interpretació arbitrària i 

injustament distributiva que fa dels mateixos el govern espanyol, fent recaure el major pes de 

l'esforç fiscal en les autonomies i els ajuntaments; el control ferri i abusiu de la Hisenda central 

espanyola sobre les hisendes locals i autonòmiques; el buidatge progressiu de les competències 

locals i autonòmiques, en lleis estatals que bloquegen les seves possibilitats d'aplicació; la 



utilització partidària de l'aparell judicial, amb reformes legislatives ad hoc i polítiques de 

nomenaments de càrrecs; i el menyspreu progressiu als principis de la democràcia local, la sobirania 

dels pobles i de la preeminència del principi de subsidiarietat. La ratificació del CETA permetria 

seguir la planificada ofensiva del neoliberalisme conservador del govern espanyol de 

desmantellament dels municipis que, sota el nom de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l'Administració local, pretén tres objectius bàsics: Restringir la democràcia i l'autonomia local; la 

supressió de competències i serveis públics locals i la total privatització dels serveis municipals 

 

.El tema de la insularitat no ha estat tractat específicament en el CETA. Un altra menyspreu del 

govern espanyol cap a les Illes, en la negociació final del tractat. 

 

Ens preocupa especialment l'intent de privatitzar cada cop més els serveis públics. El CETA, en 

perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació dels mateixos a les 

Empreses Transnacionals, 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.. Porta a la pèrdua de llibertat dels poders locals per subministrar els serveis 

necessaris que permetin satisfer les necessitats socials de les seves poblacions i la promoció de 

polítiques de foment de l'activitat econòmica local, especialment pensades per generar ocupació 

local justa i primar el desenvolupament d’iniciatives econòmiques sostenibles en el seu àmbit 

territorial.   

 

Els Tribunals Especials d'Arbitratge s'han pensat especialment per aquesta funció. Per introduir el 

lucre cessant de l'inversor internacional, com a principi central per establir els criteris de futures 

indemnitzacions. Una pressió econòmica “dissuasiva”  per paralitzar propostes de re-

municipalització de serveis, o en darrer terme, per afavorir operacions especuladores de les 

companyies internacionals perjudicades.    

 

També ens preocupa l'impacte que sobre la sobirania local pot tenir el Consell de Cooperació 

Reguladora prevista al tractat CETA. Es a dir, la capacitat de bloqueig en forma d'un dictamen 

obligatori sobre impacte negatiu comercial, que pot exercir una multinacional amb expectativa de 

negoci demostrat en un municipi, sobre polítiques municipals que no li agradin i que entengui que li 

puguin perjudicar. Aquesta limitació de sobirania municipal podria afectar a decisions sobre 

requalificacions de sòl, declaració de zones protegides, ordenances municipals,...    

 

En definitiva, entenem que les formes quasi secretes en que s'ha dut la negociació d'aquest tractat, la 

urgència en voler aprovar-ho, el poc interès en que sia conegut i debatut per la ciutadania, 

demostren el rerefons ocult d'aquest tractat CETA, que just han negociat i amb prou temps, els 

lobbys econòmics de les grans empreses multinacionals, els estats que els hi fan el joc i la Comissió 

Europea. El Parlament Europeu va poder introduir qualque proposta de maquillatge, però no va 

poder modificar res del component negatiu del tractat. 

 

A sobre no cal oblidar que Canadà forma part del NAFTA, tractat de lliure comerç entre Canadà, 

Estats Units i Mèxic, i que qualsevol filial d'empreses estatunidenques establertes al Canadà, podrà 

beneficiar-se del CETA. Un autèntic cavall de Troia del per ara non nat TTIP, l'acord que es negocia  

entre la UE i els Estats Units. 

 

Per tots aquest motius, signem aquesta Declaració amb disconformitat amb el contingut del tractat 

anomenat CETA, per fer-ho saber a l'opinió pública i com a compromís en defensa de la sobirania 

local, el principi de subsidiarietat i de la pròpia democràcia. 

 

 Inca, a 29 d'abril de 2017 

Signen: 



Aina Comas Delgado, regidora d’Artà 

Andreu Castanyer Xumet, regidor Soller 

Neus Truyols Caimari, regidora de Palma 

Humberto López Rodríguez, regidor Marratxi 

Pere Josep Palau Mas, regidor d’Esporles 

Pere Fuster Nadal, regidor de Capdepera 

Biel Frontera Borrueco, regido d’Inca 

Alice Weber, regidora d’Inca 

    


