A LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ, I
SEGURETAT I PREVENCIÓ
Gerardo Pisarello Prados, en la seva qualitat de regidor del Grup Municipal de Barcelona en Comú,
actuant en el seu nom i representació, manifesta:
Proposta de Resolució en defensa del dret internacional humanitari i dels drets humans del poble
palestí.
L’any 2017 es compleixen 50 anys de l'ocupació israeliana dels territoris palestins. I això malgrat que
la resolució 242 del Consell de Seguretat demana que la ocupació acabi i moltes altres consegüents
han declarat aquesta ocupació contrària al Dret Internacional, i van declarar nul·les les annexions de
Jerusalem Est i dels Alts del Golan. Israel, la potència ocupant, té l'obligació de complir
escrupolosament les seves obligacions i responsabilitats jurídiques en virtut del Quart Conveni de
Ginebra relatiu a la protecció de persones civils en temps de guerra, de 12 d'agost de 1949. La
construcció d'assentaments en els territoris ocupats per part d'Israel i el bloqueig imposat sobre Gaza
han estat declarats contraris al Dret Internacional dels Drets Humans en diferents ocasions per part
de les Nacions Unides així com de les institucions de la Unió Europea.
L’Ajuntament de Barcelona té una llarga trajectòria de compromís amb els drets humans com a drets
universals i fonament de la garantia de la dignitat de les persones, com a principis inexcusables en
l’impuls d’unes relacions internacionals que promoguin la justícia global. Si el 1998 Barcelona es va
agermanar amb Gaza i Tel Aviv, va ser precisament pel convenciment que les ciutats s’han d’implicar
a fons en promoure una pau justa i duradora basada en la legalitat internacional. No obstant, des
d’aquella data les violacions dels drets de la població palestina no han fet més que agreujar-se. En
aquest sentit, ja l'any 2008 el Consell Municipal de Cooperació (integrat per representants de
l'ajuntament i entitats de la ciutat) va emetre un comunicat en què demanava la "fi immediata del
bloqueig il·legal de la Franja de Gaza i el compliment del dret internacional". Nou anys més tard el
bloqueig il·legal es manté. És per aquest motiu que l’any 2016, en motiu de la sortida dels vaixells de
“Dones Rumb a Gaza” del port de Barcelona, el primer tinent d’alcalde Gerardo Pisarello, amb el
suport d’altres partits del consistori, va enviar una carta a l’Ambaixada d’Israel en que demanava la fi
del bloqueig de la Franja de Gaza i feia esment al fet que l’any 2017 farà cinquanta anys ja de l’ocupació
de territoris palestins i la construcció d’assentaments dins dels mateixos.
A nivell internacional, durant els últims anys hi ha hagut múltiples pronunciaments d’institucions
internacionals crítics amb les violacions del drets humans per part del govern d’Israel i a favor del
reconeixement dels drets del poble palestí: la resolució 2334 del Consell de seguretat del passat 23 de
desembre de 2016 reitera un cop més que la construcció d’assentaments als territoris ocupats és
contrària al dret internacional i insta als estats i institucions a separar i distingir en les seves relacions
entre el territori de l’Estat d’Israel i els territoris ocupats des de 1967; l’any 2014 la Unió Europea va
aprovar unes noves directrius que, entre altres coses, demana l’etiquetatge de tots els productes
provinents de territoris palestins ocupats, i, governs com el Britànic, Italià o Espanyol van emetre
comunicats en els que advertien dels “riscos” que implica fer negocis amb les colònies israelianes
situades dins territoris ocupats; la Cort Internacional de Justícia va sentenciar l’any 2004 que el dret a
la lliure determinació del poble palestí és universalment reconegut i els drets d’autodeterminació i el
retorn dels refugiats són drets inalienables del poble palestí i que l'exercici d'aquests drets són una
condició indispensable per a una pau justa i duradora.; Amnistia Internacional i Humans Rights Watch,
ha denunciat repetidament crims de guerra i violacions greus dels drets humans contra la població
palestina comesos en el context de les operacions militars israelianes i el control i confinament de la
població, la construcció dels assentaments il·legals a Cisjordània (incloent Jerusalem Est) i el bloqueig
il·legal de la Franja de Gaza i ha demanat que no es facin negocis que afectin als territoris palestins

ocupats; i el Relator Especial de les Nacions Unides pels Drets Humans als Territoris Ocupats ha
demanat mesures de pressió contra les firmes comercials que violen la seva obligació empresarial de
respectar el dret internacional humanitari i el dret internacional dels drets humans en les seves
operacions al territori palestí ocupat (inclosa Jerusalem est). Així mateix, segons un informe de
Nacions Unides de 2012, la situació a la franja de Gaza s'ha deteriorat fins al punt que podria tornarse inhabitable en els propers anys. Finalment, l’any 2014 el Congrés dels Diputats va votar, amb 319
vots afirmatius d’un total de 322, en favor del reconeixement d’un estat palestí independent.
Les reiterades advertències de la comunitat internacional no han trobat resposta per part de l’Estat
d’Israel que no ha fet més que intensificar la construcció d’assentaments dins de territoris palestins.
Els darrers mesos s’ha intensificat el creixement de les colònies, s’ha anunciat la creació d’una nova
colònia per primera vegada en dues dècades i s’ha aprovat una nova “Llei de regularització” que
legalitza l'expropiació de terres privades palestines i ha estat rotundament condemnada per la Unió
Europea.
Per tot això, i d’acord amb l’article 60.6 del Reglament Orgànic Municipal, i l’acord de la Junta de
Portaveus adoptat en sessió de 29 de setembre de 2015, relatiu als Criteris interpretatius del
Reglament Orgànic Municipal, en relació a l’estructura de l’ordre del dia de les sessions del Consell
Municipal, en Plenari i en Comissió, i a la naturalesa i abast dels diferents instrument d’iniciativa en
l’adopció d’acords, d’impuls del govern i de control de l’acció del govern municipal, formula la següent:

PROPOSICIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció acorda:
1. Refermar la seva defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com a principis
rectors d’un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de la persona i
fomenti la justícia global.
2. Condemnar l’ocupació israeliana dels territoris palestins i l’espoli, explotació, destrucció i
esgotament de les riqueses i recursos naturals palestins, incloses les terres i l’aigua i es
compromet a evitar que l’Ajuntament de Barcelona tingui qualsevol tipus de complicitat
amb aquesta ocupació, violació de drets humans i espoli de recursos.
3. Explorar vies per poder aplicar el principi d’extraterritorialitat, a través de mecanismes de
contractació i compra pública que introdueixin criteris de responsabilitat internacional i
compromís amb els Drets Humans.
4. Emplaçar a la Generalitat a impulsar amb les federacions de municipis de Catalunya una
taula intergovernamental per a estudiar mesures – com criteris de compra pública i
clàusules específiques en els plecs de contractació - perquè les empreses respectin els
drets
humans.

5. Adherir-se a la Resolució 359/XI sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans
per a les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el Parlament de
Catalunya el passat 3 de novembre en la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, en els
mateixos terme en què es va aprovar. I així, instar al Govern de la Generalitat a iniciar,
abans del 3 de juliol, els treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre
els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior que disposi
d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels drets

humans per part de les empreses, amb participació de la societat civil, del Govern i del
Parlament mateix.
6. Treballar amb les institucions competents, les organitzacions de la societat civil i
Observatoris independents en matèria de protecció i defensa dels drets humans per
estudiar, garantir, avaluar i certificar la implementació dels acords 2, 3, 4 i 5.
7. Demanar al govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a l’Alt representant de la
Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Federica Mogherini, el
desenvolupament de mesures per evitar la complicitat amb l’ocupació i fer complir el
Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari.
8. Reconèixer la legitimitat d’iniciatives i campanyes no violentes promogudes per la
societat civil palestina i internacional per reivindicar la defensa dels drets humans i
del dret Internacional humanitari a Palestina. En aquest sentit, tal i com afirma l’Alta
Representant de la Unió Europa per als Afers Exteriors i Política de Seguretat,
mantenir la fermesa i el compromís en la protecció de la llibertat d'expressió i llibertat
d'associació d'acord amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea,
inclusivament pel que fa a les accions de solidaritat que es duguin a terme en aquest
territori, específicament per aquelles que lluiten per:
a) Finalitzar la ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny de
1967 i destruir el Mur;
b) Reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a una
total igualtat; i
c) Respectar, protegir i promoure el dret de les refugiades palestines de tornar a les
seves cases i propietats tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides.
9. Traslladar aquests acords a la Alt representant de la Unió Europea per a Afers exteriors
i Política de Seguretat, al govern de la Generalitat, al govern de l’Estat, a l’ambaixada
d’Israel i l’ambaixada de Palestina.

