
Resolució del Consell Municipal de Cooperació Internacional en relació a l’anunci del Govern 
de l’Estat d’Israel de dur a terme a partir de l’1 de juliol el Pla d’Annexió que suposaria 
l’acaparament de terres a Cisjordània en contra del que prescriu el dret internacional. 

 
 
 

Exposició de motius 

El nou govern d’extrema dreta d’Israel ha anunciat l’annexió formal de grans parts de Territori 
Palestí Ocupat (OPT). Aquesta annexió de jure culminaria anys d’annexió de facto mitjançant 
l’apropiació gradual de terres, el desplaçament forçós de població palestina i el trasllat de la 
població israeliana a assentaments israelians a l’OPT. 

 
De fet, l’Estat d’Israel ha violat les lleis que regeixen l’ocupació de manera bel·ligerant des del 
1967 i ha continuat progressant la seva colonització del territori palestí. Això ha estat facilitat 
per la imposició d’un règim d’apartheid de discriminació racial, la segregació i l’expansió 
territorial consagrada en la legislació interna d’Israel. 

 
Institucionalitzat des de 1948, aquest règim israelià pot constituir "un règim únic de dominació 
sobre el poble palestí en el seu conjunt, incloent la població palestina dins d'Israel"1, segons 
van argumentar els acadèmics de dret internacional John Dugard i John Reynolds. Tot això es 
continua negant al poble palestí el dret a l’autodeterminació i altres drets humans 
fonamentals. 

 
De manera unitària, més de 70 organitzacions de la societat civil palestina han demanat 
mesures de tots els Estats i institucions públiques per tal d’aturar l’annexió il·legal d’Israel de la 
Cisjordània ocupada i les violacions greus dels drets humans del poble palestí. 

 
El 16 de juny passat, desenes d’experts de l’ONU van afirmar en un comunicat que “les lliçons 
del passat són clares: crítiques sense conseqüències no aturaran ni l’ocupació ni l’annexió.” El 
comunicat també afirmava que “la rendició de comptes i acabar amb la impunitat han de ser 
una prioritat immediata de la comunitat internacional.”. 

L’Alt Representant de la Unió Europea per Política Exterior, Josep Borrell, també ha advertit a 
Israel que els seus plans d'annexió “no poden passar sense resposta”. 

 

Cal recordar a tots els Estats i a les institucions la seva obligació internacional de cooperar per 
posar fi a les violacions greus del dret internacional comesos per qualsevol Estat o empresa 
privada mitjançant mesures legals. És necessari que els Estats i les institucions públiques 
compleixin aquesta obligació mitjançant l’adopció de mesures efectives. 

 
D’altra banda, moltes persones de tot el món han condemnat “l'Acord del segle" del president 
Trump dels Estats Units no sols com un intent de soscavar els drets dels palestins i les 
palestines en virtut del dret internacional, sinó també com un atac al propi dret internacional. 

 
 
 

1 Veure: Dugard and Reynolds (2013) “Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian 
Territory” 
Disponible en: https://academic.oup.com/ejil/article/24/3/867/481600. 

http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/16890.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E
https://twitter.com/eu_eeas/status/1273583675171639299
https://academic.oup.com/ejil/article/24/3/867/481600


Lluny de dissuadir a l’estat d’Israel de cometre actes il·legals, les crítiques i les denúncies de 
Nacions Unides i els seus membres per si soles, sense l'adopció de mesures concretes que facin 
efectives les seves obligacions internacionals, només l’encoratjaran a completar l’annexió de 
Cisjordània. 

 
No obstant això, al febrer de 2020, la OHCHR -Nacions Unides va prendre el primer pas 
significatiu en publicar una Base de dades, en resposta a la Resolució 31/36 de 2016. En 
aquesta base de dades s'identifiquen 112 empreses que han estat involucrades 
econòmicament (entre gener de 2018 i agost de 2019) en els assentaments d'Israel en els TPO, 
incloent Jerusalem de l'est i els Alts del Golan sirians Ocupats. És fonamental especificar que hi 
ha múltiples declaracions2 de les Nacions Unides i opinions consultives de la CPI, que 
especifiquen una violació permanent del Dret Internacional Humanitari i del Sistema Universal 
de Drets Humans en les accions dels consecutius governs d'Israel. 

 
Per donar continuïtat a la moció aprovada per l’Ajuntament de Barcelona l’11 d’abril de 2017 
on s’acorda que “es compromet a evitar que l’Ajuntament de Barcelona tingui qualsevol tipus 
de complicitat amb questa ocupació, violació de drets humans i espoli de recursos.” 

 
En aquest context, instem a l’Ajuntament de Barcelona a: 

 
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol i a la Comissió Europea que 

prenguin de forma urgent totes les mesures diplomàtiques i comercials que estiguin al 
seu abast per aturar l'annexió per part de l’Estat d’Israel igual que l'Ajuntament de 
Barcelona es comprometi a fer efectives les que formin part de les seves 
competències. 

 
2. Assegurar-se la diligència deguda en la seva contractació pública, incorporant la base 

de dades de les Nacions Unides on figuren empreses que operen en els assentaments 
il·legals israelians com a criteri, i que apliqui de manera estricta la clàusula 
administrativa “Declaració Responsable no Contravenció Drets Humans”, per 
assegurar que no s'està coadjuvant a la vulneració sistemàtica de drets humans en els 
TPO i reforçant la moció aprovada pel propi Ajuntament on assegura que no serà 
còmplice de la ocupació a TPO. 

 
3. Demanar al Govern espanyol, en concret a la Ministra de Defensa Margarita Robles, 

que a través de la JIMDU – Junta Interministerial en Matèria de Defensa i Doble Ús- 

 
2 Les mes recents: 

-Opinió consultiva emesa el 9 de juliol de 2004 per la Cort Internacional de Justícia sobre les 
conseqüències jurídiques de la construcció d'un mur en el Territori Palestí Ocupat, i recordant també les 
resolucions de l'Assemblea General ÉS-10/15, de 20 de juliol de 2004, i ÉS-10/17, de 15 de desembre de 
2006. 

-Resolució 19/17 del Consell de Drets Humans, de 22 de març de 2012, sobre les repercussions 
dels assentaments israelians en els drets humans del poble palestí del Territori Palestí Ocupat, inclosa 
Jerusalem Oriental 

-Resolució 2334 de 2016 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre la violació al dret 
internacional que suposen els assentaments il·legals i “la preocupació pel fet que la continuació de les 
activitats d'assentament israelians estan posant en perill la viabilitat de la solució biestatal” 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/proposta-de-resoluci-en-defensa-del-dret-internacional-humanitari-i-dels-drets-humans-del-poble-palest


prengui les mesures que siguin necessàries per a decretar l'embargament militar 
permanent i la paralització del comerç en matèria d'armament entre l’estat espanyol i 
I‘Estat d’Israel perquè violen els criteris de: respecte dels drets humans per part del 
país de destinació final, la situació de tensió i conflicte armat intern, amb la 
preservació de la pau, la seguretat i l'estabilitat regional3 i el comportament d'Israel 
enfront de la comunitat internacional que inclou el respecte al dret internacional i el 
dret internacional humanitari. Aquests criteris són els que han estat adoptats com a 
posicionament comú de la Unió Europea i formen part com a criteris d’exclusió com a 
país receptor d'armament militar i de guerra en la legislació espanyola, com ja es va 
fer l’any 2019 amb la venda de certs productes. 

 
 

Barcelona, 8 de juliol de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Segon la Llei 53/2007 espanyola sobre el control del comerç exterior de material de defensa i 
doble ús i la Posició Comuna europea 2008/944/PESC 

https://elpais.com/espana/2020-06-09/el-gobierno-veto-la-venta-de-grilletes-a-la-policia-de-israel-y-suspendio-los-contratos-de-armas-con-maduro.html
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