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Fitxa de l'empresa
Nom de l'empresa

MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD
Empresa israeliana creada en 1969 inicialment com un departament de l'empresa Israel Aircraft Industries Ltd (IAI) per donar
resposta a les necessitats de seguretat de les Forces de Seguretat Israelianes (IDF) a les seves fronteres. El 27 de març de 1984
finalment es va registrar com a companyia en l'Estat d'Israel.

Empresa matriu

Les empreses amb el major nombre d'accions de Magal Security són First Israel Mezzanine Investors Ltd amb un 42,6%, BMI Capital
Llc amb un 6,14% i Grace & White, Inc. amb un 5,92%1. La companyia israeliana cotitza en Nasdaq (Estats Units d'Amèrica) i TA100 (Tel Aviv, Israel), sota el símbol MAGS.
Des de Mitjans de l’any 2018 el CEO de Magal Security Systems Ltd és Dror Sharon2, reemplaçant d'aquesta forma a Saar Koursch.
Aquest últim havia treballat 12 anys en l'empresa Elbit Systems Ltd, companyia israeliana dedicada principalment a la fabricació
d'armament.

Situació legal de l'empresa i filials

Magal Security Systems és una empresa multinacional amb activitat a més de 100 països i nombroses empreses subsidiàries o sota
el seu control. Algunes d'aquestes són les següents: Alemanya (Aimetis Gmbh), Romania (Magal Security Systeme Srl), Regne Unit
(Senstar Limited), Estats Units (Magal Senstar Inc, Magal Senstar, Optellios, Perimeter Products Inc, Fiber Optic Technology Company;), Països Baixos (Nederlandse Technologie Investeringen b.v.), Canadà (Aimetis, Magal S3 Canada Inc, Senstar-StellarCorp.),
Mèxic (Senstar Latin America, Senstar Stellar Latin America SA DE CV), Singapur (SENSTAR APAC Pres. LTD.), Colòmbia (Senstar
Andina), Israel (I.M.S BAZ Ltd), i Espanya (Magal S3). Magal Security Systems també és propietària de l'empresa israeliana
CyberSeal, dedicada a qüestions de ciberseguretat3.

Any de fundació

Magal Security Systems es constitueix com a empresa privada l’any 1984, pero els seus orígens provenen de 1969 quan va ser
creada com un departament de l’ empresa militar Israel Aerospace Industries (IAI).

Executius i alts càrrecs

Al setembre de 2019, mitjançant publicació al BOE4, es va fer efectiva també en la filial espanyola, Magal S3, el cessament com
CEO de Saar Koursch per Dror Sharon. Dror Sharon s'incorpora a Magal Security Systems després d'haver treballat diversos anys
com a president i CEO de Controp Precision Technology LTD, una companyia especialitzada en el desenvolupament i la

1

Market Screener. En línia: www.marketscreener.com/magal-security-systems-lt-9932/company/ (Accés: 15/09/2019)
Infocif. Per a més informació veure: www.infocif.es/cargos-administrador/magal-s3-espana-sl (Accés: 11/09/2019)
3 Cyber Seal. En línia: www.cyber-seal.net/aboutus (Accés: 23/9/2019)
4 Butlletí Oficial de l'Estat. Per a més informació veure: www.boe.es/borme/dias/2019/09/02/pdfs/borme-a-2019-167-28.pdf (Accés: 15/09/2019)
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comercialització de sistemes de control i precisió en l'àmbit del Homeland Security. Abans de treballar per Controp, Dror Sharon
va ser també CEO d'Opgal Optronics LTD, empresa fabricant de càmeres tèrmiques infrarrojos per al mercat de la seguretat i
defensa entre d’ altres5.

5
6

Seus

Seu Central de l'empresa matriu: Yehud, Israel. Adreça: 17 Altalef Street, PO Box 70, Yehud, 5621617, Israel
Telf.: +97235391444/ Fax: +97235366245

Dades de contacte de
l'empresa filial

Les oficines de Magal S3 Espanya SL es troben a Las Rozas (Madrid) Adreça: C/ Xile, 4 28290 – Las Rozas (Madrid) Telf.:
916301860 / 916303153

Nombre de treballadors/es

Actualment, l'empresa matriu disposa d'uns 411 treballadors al voltant del món6, dels quals 55 són personal de l'àrea de la gerència i l'administració, 79 són personal de vendes i màrqueting, 18 són personal de gestió de projectes, 194 són personal de
producció, instal·lació i manteniment i 65 són personal de l'àrea d'enginyeria, recerca i desenvolupament. El personal laboral de
l'empresa està distribuït en diversos països: 158 es localitzen a Israel, 29 a Estats Units d'Amèrica, 119 a Canadà. Els105 restants
es troben repartits en diversos països, entre ells Espanya.
La filial espanyola Magal S3, està formada per un equip de 7 persones. Des de la creació de la filial en 2009, l'empresa ha
passat de tenir 2 persones treballant a les 7 actuals.

Àrea econòmica o àmbit
d'actuació empresarial

Magal Security Systems Ltd fabrica i comercialitza una gran varietat de productes de l'àmbit de la seguretat i la ciberseguretat.
Entre aquests productes trobem Sistemes perimetrals de detecció d'intrusos (PIDS), Gestió de Programari de Vídeo (VMS), Analítiques de Video Intel·ligència (IVA) i tecnologia i solucions de ciberseguretat. Disposen també d'una solució integral per a infraestructures crítiques, Fortis 4G, un sistema de gestió i informació de seguretat (PSIM). Després d'una reestructuració organitzacional el
passat 2016, la companyia opera en tres segments de negoci:
Segment de Productes Perimetrals: venda de productes perimetrals, incloent serveis i manteniment.
Segment de projectes “clau en mà”: instal·lació de solucions de seguretat física.
Segment de Video i Cibeseguretat: (inclou Video Management Programari , Intelligent Video Analytics i Ciberseguretat): venda
de solucions integrals intel·ligents de gestió de video i videovigilància complementades amb productes de monitoreig de ciberseguretat a través de xarxes de comunicació d'última generació.

Calcalistech. En línia: www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,l-3736001,00.html (Accés: 15/09/2019)
Financial Estafis. En línia: markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=MAGS:NMQ (Accés: 12/09/2019)
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Alguns dels productes fabricats per Magal Security Systems LTD i comercialitzats a través de les diferents filials al voltant del món
són7:
MagBar: És una solució de seguretat que combina un reixat físic massiu amb un sensor de detecció de la intrusió. La seva instal·lació s'adequa a qualsevol dimensió.
Fiber Patrol – Punt Informador de detecció d’intrusions: FiberPatrol utilitza fibra òptica d'avançada tecnologia per donar protecció fins a16km. Per a proteccions de conductes per part d'intrusions de tercers, protegeix fins a un total de 48km.
Omnitrax – Cable enterrat amb sensor detector d’intrusions: OmniTrax és la cinquena generació a l'aire lliure d'un perímetre exterior de detecció que genera un camp de detecció de radar invisible a través dels cables enterrats.
Flexzone Sensor de detecció d’intrusions: FlexZone detecta i localitza qualsevol intent de tall, salt o intent de trencament de la
tanca. Localitza amb exactitud intrusions fins i tot quan existeixen intrusions simultànies múltiples i en la presència de soroll mediambiental de fons.
Fortis 4G – Gestió de la informació de la seguretat física (PSIM): Es tracta d'un centre de control d'última tecnologia preparat per
respondre amb personal a qualsevol intrusió física. La columna vertebral del sistema és el seu sistema d'informació geogràfic
(GIS), aparell que utilitza coordinades precises per visualitzar els diferents punts d'interès. Aquesta tecnologia és utilitzada al Port
de Tarragona com es pot observar en el vídeo promocional de la companyia8

Roboguard: És un robot petit i àgil que recorre tanques de seguretat, assegurant la integritat del perímetre i capaç de
respondre de manera immediata a alertes d'intrusió. Consta d'una unitat autònoma que viatja sobre un monocarril i
disposa de diversos sensors. El robot té dues maneres d'operació: i) Tipus Patrulla Rutinària, en la qual viatja de forma
autònoma a 5km/h escanejant i buscant anomalies dins del perímetre de seguretat; ii) Tipus Resposta, en el qual el robot reacciona aproximant-se al punt on s'ha detectada una intrusió sospitosa. Sembla ser que Magal Security va rebre
un encàrrec per part del govern israelià al març de 20179 per proveir d'aquesta tecnologia al seu departament de
Defensa.
Activitat a l'Estat Español
(passada i actual)

Magal S3 Espanya S.L. ha guanyat diversos contractes de grans sumes amb l'administració espanyola i actualment disposa de
contractes en vigor amb l'Autoritat Portuària de Tarragona i l'Autoritat Portuària de Huelva. Algunes de les institucions públiques
que han contractat els serveis de Magal S3 Espanya són:

7

Magal Security. En línia: magalsecurity.com/sites/default/files/page/downloads/magbar_-_magal_en11_11.pdf (Accés: 10/09/2019)
Sibat. En línia: www.sibat.mod.gov.il/exhibitions/defexpo/documents/magal%20%20SOD.pdf (Accés 10/09/2019)
Magal Security. En línia: magalsecurity.com/sites/default/files/page/downloads/roboguard_eng_v0.94.pdf (Accés: 10/09/2019
8 Vídeo de Youtube. En línia: www.youtube.com/watch?v=sssjr1fd2da Min 3:15 (Accés: 10/09/2019)
9 Prnewswire. En línia: www.prnewswire.com/news-releases/magal-s3-roboguard-system-receives-first-serial-order-from-israeli-governmental-customer-616710354.html (Accés: 12/09/2019)
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Activitat econòmica a territori ocupat

Ports: Sistema de seguretat perimetral en el Port de Tarragona10, el Port de Ceuta11 i el Port de Huelva.
Aeroports: Sistema de seguretat perimetral a l'aeroport de Màlaga i Zaragoza12, Barcelona i Reus13 , Melilla14.
Energia: Tanques intel·ligents de seguretat per a la connexió xarxa elèctrica entre Espanya i França15. Seguretat plantes
energètiques i xarxes de transport de Gas Natural, Endesa, Repsol, Enagas.
Infraestructures crítiques: Seguretat integral del Centre d'Experimentació de l'Arenosillo (CEDEA) a Magazón (Huelva). CEDEA forma part de la Unitat estratègica de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), del Ministeri de Defensa d'Espanya16.
Presons: Serveis de seguretat en centres penitenciaris i / o detenció, com per exemple servei de transport de personal del
Centre penitenciari de Picassent (València)17.
Altres clients: Magal S3 informa en la seva cartera de clients que dóna serveis a Bases de les Forces Aèries i la televisió pública catalana (Tv3) entre d’ altres18.

Magal és el major proveïdor de sistemes de seguretat i tanques intel·ligents de l'Estat d'Israel. Aquestes són algunes de les activitats que realitzen en territori ocupat19:
· Mur de Separació: construcció i provisió de sistemes de detecció d'intrusions a 170 km del mur a Cisjordània
· Assentaments als Territoris Ocupats Palestins: Seguretat perimetral i control d'accessos a través del sistema Foris. Aquest sistema
és present en almenys els assentaments de Karnei Shomron i Oranit.
· Alts del Golan i Franja de Gaza: La companyia va equipar tanques de separació a la zona del Golan amb un aparell electrònic que detecta la presència humana i va proveir amb un detector perimetral d'intrusos la barrera que envolta la Franja de
Gaza.

10

Ministeri d'Hisenda i AAPP del Govern d'Espanya, Contractació del sector públic: Exp. 035/2014. En línia:contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjw9yCjb20_bJCPNIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0B7Rg2Rg!!/ (Accés: 12/09/2019)
11 Magal protegeix el port de Ceuta. En línia: www.ms3.es/es/magal-protege-el-puerto-de-ceuta/ (Accés: 12/09/2019)
12 Magal protegeix els aeroports de Màlaga i Zaragoza. 2016. En línia:www.ms3.es/es/magal-s3-protege-los-aeropuertos-de-malaga-y-zaragoza/ (Accés: 02/09/2019)
13 Magal protegeix els aeroports de Barcelona i Reus. En línia: www.ms3.es/es/magal-s3-protege-los-aeropuertos-de-barcelona-y-reus/ (Accés: 02/09/2019)
14 Magal protegeix l'aeroport de Melilla. En línia: www.ms3.es/es/magal-s3-protege-el-aeropuerto-de-melilla/ (Accés: 02/09/2019)
15 Securitecnia. Magal S3 protegeix la interconnexió elèctrica entre Espanya i França (20 d'octubre de 2015). En línia: www.seguritecnia.es/actualidad/novedades/magal-s3-protege-la-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia (Accés: 02/09/2019)
16 Magal assumeix la seguretat integral de l'Inta a Huelva (22 de desembre de 2015). In línia: www.ms3.es/es/magal-s3-asume-la-seguridad-integral-del-inta-en-huelva/ (Accés: 02/09/2019)
17 Ministeri d'Hisenda i AAPP del Govern d'Espanya, Contractació del sector públic: Exp. 020120150155. In línia: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTdxMCiMNvFUNPLw9A72NQlzTItwrtR1tbfULcnMdAY4L4eU!/ (Accés: 02/09/2019)
18 Informació corporativa de Magal S3 sobre els seus clients. En línia: www.perimetar.co.rs/uploads/pdf/referenc%20llista%20kompanije%20Magal.pdf (Accés: 02/09/2019)
19 Tota la informació d'aquest apartat ha estat extreta de les dades de Who Profits. En línia: whoprofits.org/company/magal-security-systems/ . (Accés: 10/09/2019)
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· Presons: Hi ha una intensa relació entre l'Autoritat Israeliana de presons en la provisió de sistemes de seguretat de detecció de
les intrusions instal·lant càmeres de videovigilància i sistema de control integral MagNet.
· Checkpoints a Cisjordània: Sistemes de seguretat que inclouen identificació biomètrica, reconeixement facial, controls d'accés
físics amb guàrdies de seguretat i barreres.
Magal Security Systems està ampliant el seu negoci ja que el passat 2 d'abril de 2018 va adquirir el 55% del control d'ESC BAZ
Ltd, una empresa amb seu a Israel dedicada al desenvolupament i fabricació de sistemes de vídeo vigilància militar20.
L’estat actual de les finances de l’empresa és positiu. El passat desembre de 2018 van tancar l’exercici econòmic amb uns ingressos
nets per valor de 3 milions de dòlars21. Malgrat això, l’ empresa assenyala que si no són capaços de generar suficient “cash” de
les seves operacions probablement hagin de reduir el seu nivell de despesa. Tot i tenir bons resultats, els ingressos s’han vist reduits
respecte als de 2017. EL passat agost de 2019 van publicar els resultats econòmics del segon quart de 2019. Els ingressos van ser
Altra informació rellevant de 19,7 milions de dòlars, un 22% menys que els ingressos del segon quart de 201822.
Recentment el nom de la companyia va saltar als mitjans de comunicació per ser una de les empreses amb major interès a construir
el mur fronterer entre Mèxic i Estats Units promès per Donald Trump a la campanya que el va portar a la presidència23. De fet,
l'empresa va augmentar considerablement el seu valor a la borsa de valors després de conèixer-se la victòria de Donald Trump.
Un nou àmbit en el que Magal vol expandir el seu negoci és en el de la protecció dels cultius de cànnabis24 a Israel. La companyia
ja té experiència proporcionant seguretat a agricultors locals a Canadà i des del passat 2018 realitza aquestes funcions a Israel.

20

Magalsecurity. En línia: magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/sec%2020F.pdf (Accés: 12/09/2019)
Magal Security Systems Annual Report 2018. En línia: magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/SEC%2020F.pdf (Accés: 14/09/2019)
22 Per a més informació, veure: www.ldmicro.com/profile/mags/news/6122746665387992 (Accés: 14/09/2019)
23 Martket Watch. En línia: www.marketwatch.com/story/here-are-the-companies-poised-to-profit-from-the-trump-border-wall-2019-02-22 (Accés: 10/09/2019)
www.ft.com/content/12b46246-abf2-11e6-9cb3-bb8207902122 (Accés: 10/09/2019)
www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-29/israel-s-magal-pushes-for-mexico-wall-deal-as-trump-buoys-shares (Accés: 10/09/2019)
24 Globes. En línia: en.globes.co.il/en/article-magal-looks-to-protect-israels-cannabis-fields-1001266675 (Accés: 12/10/2019)
21
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Magal és també un dels principals proveïdors israelians per al control de fronteres amb Jordània, el Líban, Síria i Egipte. A més,
exporta aquests productes i serveis a altres fronteres com les que es troben a Índia-Pakistan, Bulgària-Sèrbia, Eslovàquia-Ucraïna
i Togo-Ghana2526.

ALTRES REFERÈNCIES
CONSULTADES

25

-Coalition of Women for Peace. Juny 2018. A Lab and a Showroom The Israeli Military Industries and the Oppression of the Great
March of Return in Gaza. Disponible en: www.enhamushim.files.wordpress.com/2018/06/report-with-covers1.pdf (Accés:
10/09/2019)
-Corporate Watch. Abril 2015. Imprisoned Voices: Corporate complicity in the Israeli prison system. Disponible en: www.corporateoccupation.org/wp-content/uploads/sites/34/2015/04/web-new-lo-res.pdf (Accés: 10/09/2019)
-Magal Security Systems. Annual Report 2018. Disponible en: www.magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/sec%2020F.pdf (Accés: 14/09/2019)

Magal guanya contracte per protegir fronteres. En línia: www.homelandsecuritynewswire.com/magal-security-systems-wins-55-israeli-border-security-contract. (Accés: 24/06/2020)

26

Info de Senstar Technology. En línia: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LBgvGi_8kPEJ:https://senstar.com/wp-content/uploads/FiberPatrol_FP6100_Brochure_Borders_EN.pdf+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=es. (Accés: 24/06/2020)
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Abstract
Magal S3 Espanya S.L. és la filial espanyola de l'empresa israeliana Magal Security Systems Ltd
(d’ara en endavant, Magal), líder mundial en solucions de seguretat i ciberseguretat per a entorns
complexos i infraestructures crítiques com a fronteres, centres penitenciaris, ports, aeroports, instal·lacions militars i governamentals, entre d’ altres. Els seus serveis principals són la seguretat perimetral, i sistemes de circuit tancat de televisió i de comandament i control FORTIS.
El desenvolupament tecnològic de Magal ha estat possible gràcies a l'experiència acumulada en la
contribució durant més de 50 anys al sistema d'ocupació del govern israelià sobre la població de
Palestina.
L'any 2002, Magal va guanyar el 80% de les licitacions per dotar d'un sistema de seguretat i detecció d'intrusos al voltant de 125km del Mur de Confiscació que separa els Territoris Ocupats Palestins (TOP) de Cisjordània i Gaza27. Aquest mur talla l'accés i desposseeix als palestins de bona part
del territori de Cisjordània. Aquest mur, de fet, va ser considerat il·legal l'any 2004 pel Tribunal de
Justícia Internacional de l’ Haia28.
L'abril passat de 2018, el CEO de la companyia Saar Koursch va realitzar unes declaracions en les
quals assegurava que “Gaza has become a showroom for the company’s ‘smart fences,’ as customers appreciate that the products llauri battle-tested.” Va descriure la tanca “intel·ligent” que construeixen, com
un elaborat sistema de components tecnològics dissenyats per descoratjar, retardar i detectar infiltracions, però no preparades per detenir una revolta29.
L’any 2019, els contractes de Magal amb el Ministeri de Defensa Israelià i les Israeli Defence Forces
(IDF) van representar un 17,2% dels seus beneficis totals, significant un augment respecte els anys
anteriors, 2018 (10,9%) i 2017 (10,2%)30.
Magal s'ha convertit en la principal empresa proveïdora de tanques intel·ligents d'Israel amb sistemes de seguretat perimetral, sistemes que també són instal·lats en els assentaments il·legals d'Ar
Iel, Alfei Menashe, Karnei Shomron. Slo, Geva Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked, Giva’a t Ze’ev i
Itam als Territoris Ocupats Palestins31.

Durant els últims anys, Magal ha anat augmentant la seva estreta relació amb l'Administració Pública de l'Estat d'Israel com demostren els diferents contractes que han signat, a més de consolidar
un procés d'expansió internacional al mercat africà i americà.
Alguns dels contractes signats internacionalment són

27

Informe anual econòmic de Magal a desembre 2003. Disponible a: mayafiles.tase.co.il/RPdf/104001-105000/P10474900.pdf
28 International Court of Justice. Press Release 2004/28. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory” 9 July 2004. En línia en: www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6
(Accés: 06/04/2016)
29 Declaracions recollides a Bloomberg. En línia: www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-10/gaza-barrier-can-twithstand-an-assault-by-mob-fencemaker-says. (Accés: 10/09/2019)
30

Informe anual econòmic de Magal a desembre 2019. Disponible a: www.magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/2019%20-%20Form%2020F.pdf
31

Informació extreta de la pàgina de WhoProfits. En línia en: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems. (Accés: Setembre 2019)
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A l'octubre de 2019 Magal va anunciar que havia guanyat contractes per valor de 2,4 milions
de dòlars per donar suport a la seguretat d'infraestructures crítiques. Aquest contracte permetrà a Magal continuar operant a dos aeroports internacionals, on prèviament ja havien
estat treballant32.
A l'octubre de 2019 també, Magal anuncia que ha rebut comandes per valor de 8 milions de
dòlars per proveir de material tecnològic de seguretat a ports marítims de l'Est d'Àfrica33.
L'any 2018 Magal va rebre 2,3$ milions d'un contracte per a la protecció de les infraestructures d'un correccional als Estats Units d'Amèrica34.
Al juny del 2019 Magal S3 va anunciar que havia rebut un contracte per valor de 5,5 milions
de dòlars per proporcionar el seu sistema de detecció d'intrusions per prevenir possibles
infiltracions a una frontera internacional35.
L'abril passat de 2019, Magal S3 va guanyar un contracte de 34 mesos per un valor de 6,7
milions de dòlars per proveir manteniment als sistemes de detecció d'intrusions d'una frontera internacional, cobrint al voltant de 200km de la mateixa36.

Els contractes més rellevants adjudicats a Magal per part del Gobern isrealià són:
•
•
•

Al febrer 2017, Magal va rebre una comanda per valor 8,5$ milions per part del Ministeri
de Defensa (MoD) per al subministrament, integració i suport de frontera i solucions de
protecció del perímetre37.
La companyia també va construir una tanca de detecció elèctrica al Golán Sirià i va subministrar sistemes perimetrals de detecció d'intrusos per a l'entorn que envolta la Franja de
Gaza38.
En 2016, Magal S3 va obtenir un contracte pel Ministeri d'Interior israelià per a la instal·lació i manteniment de les tanques elèctriques de les presons israelianes, mantenint-se com
la principal empresa subministradora39.

La marca “Made in Israel” ha impulsat a Magal a convertir-se en una multinacional que opera a més
de 100 països, entre els quals es troba Espanya. La filial ibèrica, Magal S3 amb seu a Las Rozas de
Madrid està expandint el seu negoci per tot el territori espanyol y any rere any augmenta els seus
beneficis.

32

Prnewswire. En línia: www.prnewswire.com/news-releases/magal-recieves-2-4-million-in-perimeter-security-contractsfor-international-airports-300949076.html (Accés: 31/10/2019)
33 Prnewswire. En línia: www.prnewswire.com/news-releases/magal-announces-a-total-of-8-million-in-recent-orders-fromeast-africa-300932906.html (Accés: 08/10/2019)
34

Bloomberg. En línia: www.bloomberg.com/press-releases/2018-04-26/magal-awarded-2-3-million-contract-to-protectcorrectional-facilities-in-north-america (Accés: 14/09/2019)
35 Jotup Platform. En línia: jotup.co/node/346390 (Accés: 17/10/2019)
36

Prnewswire. En línia: www.prnewswire.com/il/news-releases/magal-awarded-6-7-million-border-maintenance-contract300829803.html (Accés 18/10/2019)
37

Market Screener. En línia: www.marketscreener.com/MAGAL-SECURITY-SYSTEMS-LT-9932/news/Magal-Security-USAWins-8-5-Million-in-New-Orders-for-Innovative-Border-Protection-Solutions-in-I-23823596/ (Accés: 22/06/2020)
38

Informació obtinguda de Who Profits. En línia: whoprofits.org/company/magal-security-systems/. (Accés: 22/06/2020)

39

Informació obtinguda de Who Profits. En línia: whoprofits.org/company/magal-security-systems/. (Accés: 22/06/2020)
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Mur de Separació en Palestina
L'Estat d'Israel ha desenvolupat un sofisticat sistema d'ocupació i control sobre els Territoris Ocupats Palestins de Jerusalem, Cisjordània i la Franja de Gaza al llarg de gairebé 70 anys.
L'entramat de l'ocupació es materialitza en el Mur de Confiscació, assentaments il·legals, carreteres
segregades, checkpoints i roadblocks, tanques i sistema de seguretat a la Franja de Gaza, control
marítim, etc. Aquesta arquitectura securitària viola sistemàticament els drets humans del poble
palestí a través d'assassinats selectius, càstigs col·lectius, confiscació de terres, espoli de recursos
naturals, restriccions a la llibertat de moviment, tractes degradants i casos de tortura, detencions
administratives de joves durant anys, obstacles al desenvolupament humà i econòmic, entre d’ altres40.
L'abril de 2002, Ariel Sharon, Primer Ministre Israelià en aquest període, va ordenar la construcció
d'un mur de separació a la frontera establerta en 1967. La construcció s'argumentava amb l'objectiu de millorar la seguretat de l'Estat d'Israel i evitar els atacs suïcides que s'estaven produint durant la Intifada Palestina iniciada en 2000 a Cisjordània i Jerusalem, principalment41.
Israel reconeix 320 km de frontera amb Cisjordània, malgrat que el projecte preveu la construcció
de 680 km. De fet, almenys el 85% del mur construït confisca porcions de territori palestí. La Cort
Internacional de Justícia de l'Haia en una opinió assessora es va pronunciar, el 9 de juliol de 2004,
que el Mur construït per Israel a Cisjordània, incloent Jerusalem, violava el dret internacional, i que,
per tant, la construcció del mur s'havia de detenir, desmantellar les seves seccions construïdes i
compensar a les víctimes palestines dels danys ocasionats per aquest projecte d'annexió. La opinió
també afegia que els Estats Signataris de la Convenció de Ginebra de 1949 han d'assegurar el compliment del dret internacional humanitari per part d'Israel42.
Fins i tot algunes sentències com la del Tribunal Suprem de Justícia Israeliana en 2007 han donat
raó de la il·legalitat legalitat del procés de confiscació del mur en el cas de la població de Bil’in ordenant el desmantellament de la ruta del Mur en 1,7 km al seu país per a aquesta petita població
palestina43.
Paral·lelament, des del mateix any d’inici de construcció del mur en 2002, l'empresa Magal va guanyar el 80% dels processos de licitacions del Ministeri de Defensa Israeliana per instal·lar sistemes
de seguretat per a la detecció d'intrusions en 125 km per 15 milions de dòlars 44. Posteriorment, al
2005 va guanyar una nova licitació per dotar de seguretat perimetral a 40 km més del Mur de
40

Btselem. They year in review. En línia: www.btselem.org/press_releases/20200101_2019_fatalities (Accés: 23/06/2020)
Human Rights Watch. En línia: www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/israel/palestine. (Accés: 23/06/2020)
41

La Intifada va començar amb protestes massives de la població palestina contra l'ocupació del seu poble durament reprimides per les Forces de Seguretat d'Israel i completada amb una de les majors operacions militars als Territoris Ocupats de
Cisjordània, la “Operació Escut Defensiu”, amb més de 500 palestins/as assassinats, la majoria civils, i la destrucció massiva
de cases. Sobre l'impacte de l'Operació Defensive Shell. En línia en: www.theguardian.com/world/2002/aug/02/israel (Accés: 01/10/2016)
42 Per consultar l'opinió consultiva completa de la Cort Internacional de Justícia. En línia: www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf (Accés: 01/10/2016)
43 Court Orders Stati to Al et r Wist Bank Separation Fenci Routi at Bilin (4 de esp tiembre de 2007), Haaretz, recupera do de: www.haaretz.com/news/court-ordirs-sta et-to-al etr -west-bank-esp aration-fince-routi-at -bil-in-1.228761 (Accés: 02/09/2016)
44 Informe anual econòmic de Magal a desembre 2003. Disponible a: mayafiles.tase.co.il/RPdf/104001-105000/P10474900.pdf
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confiscació per 4.2 milions de dòlars i en aquest mateix any una nova licitació per 6.1 milions de
dòlars. El sistema de seguretat utilitzat en el mur és el «BVS-5000 fence»45.

Porta del Mur de Separació equipada amb tecnologia de Magal. Imatge extreta de: WhoProfits

Magal també va rebre recentment 15 milions de dòlars per a la construcció de 170km dels 708km
del Mur de Separació de la Cisjordània ocupada. A més, la companyia va rebre 10,3 milions de dòlars
per part del Ministeri israelià de Defensa per a la instal·lació d'una tanca de dissuasió elèctrica que
formaria part del Mur. L'equipament de Magal s'ha documentat en una porta del Mur de Separació
del poble palestí de Masha, a Cisjordània46.
El Mur de separació i el seu règim associat són il·legals i el lucre de les empreses que de forma
material han participat en la seva creació i manteniment són vitals perquè aquesta violació del Dret
Internacional es perllongui en el temps. Encara que són els Estats els que han de protegir i vetllar
pels drets humans de les poblacions i pel compliment del dret internacional, les empreses també
tenen el deure i obligació de no cometre violacions del dret internacional amb les seves actuacions
i han d’ aturar de forma immediata la seva implicació i abstenir-se de continuar beneficiant-se d'aquestes activitats il·lícites47.
La construcció d’assentaments israelians a Cisjordània i l’est de Jerusalem ha estat condemnat en diverses
ocasions per resolucions de l’ Assemblea General i el Consell de Seguretat de Nacions Unides. La resolució 2334 del Consell de Seguretat de 2016, la última resolució de l’organisme internacional al respecte, afirma que “l’establiment d’assentaments a territori palestí ocupat des de 1967 no té validesa

45

Stop the Wall, Magal Security Systems, recuperat de: https://icj10.wordpress.com/magal-security-systems/ (Accés:
02/09/2016)
46

Informació obtinguda de Who Profits. En línia: whoprofits.org/company/magal-security-systems/ (Accés: 15/09/2019)
Primera Sessió Internacional del Tribunal Russell a Barcelona (3 de març de 2010): recuperat
de: http://tribunalrussell.blog.pangea.org/files/2010/03/conclusions-trp-ca.pdf (Accés: 01/10/2016)
47
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jurídica i constitueix una violació flagrant del dret internacional i un obstacle important per a la solució
de dos Estats i una pau justa, llarga i cabdal48”.

Assentaments il·legals a Cisjordània
Des de 1967, Israel ha instal·lat centenars d'assentaments als Territoris Ocupats Palestins de Cisjordània i de Jerusalem Est. Hi ha aproximadament 560.000 colons/es que viuen a 237 assentaments il·legals a Cisjordània. L'estratègia d'expansió dels assentaments està dirigida pel Ministeri
de Defensa i pretén controlar i confiscar noves terres amb objectius militars i econòmics, així com
dificultar qualsevol tipus de procés de pau entre l'estat israelià i un estat palestí viable i connex
territorialment. Segons el Ministeri de Finances, l'any 2013, Israel va exportar més de 600 milions
de productes manufacturats als assentaments, incloent Jerusalem i els Alts del Golan. A manera
d'exemple, Israel administra pedreres a Cisjordània on s'obtenen anualment entre 10-12 milions
de tones, el 94% d'aquesta producció es transfereix als mercats israelians i als assentaments.
Per tant, els assentaments als Territoris Ocupats Palestins violen diverses normes internacionals.
En primer lloc, l'article 49 de la IV Convenció de Ginebra afirma que un Estat ocupant no pot deportar o transferir parts de la seva població civil al territori que ocupa, així com transferir la població
autòctona cap a altres territoris49. Cal recordar en aquest sentit que l'Estatut de Roma, a partir del
qual es constitueix la Cort Penal Internacional inclou com a crims de guerra «la transferència, directa o indirecta, per les Forces Ocupants de parts de la seva població civil al territori que ocupa, o
la deportació o transferència de tota o parts de la població del territori ocupat dins o fora del territori «. Palestina és des de l'1 d'abril 2015 membre de la Cort Penal Internacional. En segon lloc,
l'espoli de recursos naturals viola les Regulacions de l'Haia de 1907, que prohibeixen la confiscació
de recursos d'un territori ocupat pel benefici de la força ocupant50.
L'assentament més gran d'Israel a Cisjordània, Ariel, va ser creat al 1978 i ocupa 1.335 hectàrees, 4
vegades més que l'àrea amb edificis construïts. Magal proveeix l'assentament d'Ariel amb el sistema
Fortis que integra el comandament i control dels diversos mecanismes de seguretat i videovigilància a l'àrea perimetral de l'assentament. Magal també proveeix el mateix sistema de seguretat als
assentaments d'Alfei Menashe, Karnei Shomron, Shilo, Geva Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked,
Giva’at Ze’ev i Itamar als Territoris Ocupats Palestins de Cisjordània. La companyia, també subministra sistemes de seguretat a nombrosos assentaments, incloent Itamar, Karnei Shomron i Oranit51.

Magal Security Systems a Espanya
En 2009 Magal va crar la empresa filiar a Espanya amb el nom de Magal S3 Espanya S.L. amb seu
a Las Rozas, Madrid. Des de llavors la empresa ha anat creixent de forma gradual fins a triplicar la
seva xifra de negoci al 201952.

48

Resolució 2334 de Nacions Unides. En línia: Text íntegre www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf (Accés:
14/03/2020)
49

IV Convencions de Ginebra, art. 49. Per a més informació veure: www.ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/380-600056
50

Per a més informació, veure:: www.icc-cpi.int/palestine
Informació obtignuda de WhoProfits. En línia en: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems. (Accés: Setembre 2019)
52 Seguritecnia (2020). “Magal triplica su cifra de negocio”. En línia: https://www.seguritecnia.es/actualidad/magal-triplicasu-cifra-de-negocio-en-espana_20200127.html (Accés: 26/06/2020)
51
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Magal S3, des de la seva ceació fins a l’actualitat, ha estat adjudicatària de diversos contractes públics
amb diferents organismes espanyols. Un d’ells i amb el que ha tingut una relació més estreta en aquests
últims anys ha estat el Port de Tarragona.
El Port de Tarragona té funcions comercials, de transport de passatgers i esportives. El Consell
d'Administració és el màxim òrgan decisori de la institució i està format per representants de la
Generalitat de Catalunya, l'Administració General de l'Estat, Governs locals de la regió, Cambres de
comerç i organitzacions empresarials i sindicals. Actualment, el Sr. Josep Andreu i Figueras és el
president de l'Autoritat Portuària. La presidència de l'Autoritat Portuària és l'encarregada de decidir els processos de contractació pública per a la provisió de serveis i obres al Port de Tarragona.
Des de l'any 2013, l'Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat diversos contractes a l'empresa
Magal S3:
•

L'any 2013, Magal S3 va implantar un sistema avançat de comandament i control (SAMCAPT) en el Port de Tarragona que permet gestionar de forma integral els recursos destinats
a la prevenció i la seguretat, incloent la coordinació entre la policia portuària i altres cossos
de seguretat pública per un valor de 197.500 euros53.

•

El 27 de març de 2014 Magal S3 va rebre una nova adjudicació per instal·lar una frontera
virtual en la bocana del Port de Tarragona mitjançant un sistema de càmeres de televisió de
circuit tancat (CCTV). Un procediment que va ser negociat directament amb l'empresa i
sense publicitat per un valor de 131.900 euros54.

•

El 21 de novembre de 2014 es va adjudicar la contractació d'un nou sistema de seguretat
perimetral al Port a l'empresa Magal S3 Espanya S.L. per un valor total d'1.270.726,90 Euros55 . El servei de seguretat anti-intrusions inclou tanques intel·ligents amb sensors i un
sistema de circuit tancat de televisió amb 150 càmeres termals dia / nit 56 . Malgrat que
aquesta última adjudicació només durava 6 mesos segons la resolució de l'adjudicació, el
personal tècnic de Magal S3 va treballar en aquest projecte durant el 2015 i 2016 amb funcions d'implantació i manteniment del sistema de seguretat perimetral al port57.

53

Plataforma de contractació pública del Ministeri d'Hisenda i AAPP del Govern espanyol, expedient 051/2013. En línia en:
https://contrataciondelestado. és/wps/portal/!ut/p/b1/jZHNDoJADISfxQcgLWVZ5YggC8QfBEHZiyFRySaiF2OMT9ijDcX59Zkvk46BQm1ZTPPYbarBTuQl-au2uamrpfmDDVIOd771WztJ56Dq2keIqXZYpMJshE5VF3zUJ16Hg-wgTrqF0i-Z7NVEEQx4aRwNDAPy5LH_UjaUGsD_pCP__GuE7AqrTJeJAIxiaNwXtouCuJGXrgf3hDQ89-D0QumSLnPclESoTce4AX9l28IGOC3IN8WUwNvg6licwjBMr52x6Hns_7jAjqpLJlrnYrEEu3oBYt1oYk!/
54

Plataforma de contractació pública del Ministeri d'Hisenda i AAPP del Govern espanyol, expedient 012/2014. En línia:
contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/pZHdCoJAEEafpQeQGcd1i0vTWg1L07TcmxD6YSHrJiJ6taK7tqCvruBc2bgG5BQWzbzHGa7OrACeWwuat-c1enYHKAGKftrvxrN_dhzMB3mIdIkmy4yQTYih6ptrqpVt0GFlAn3QLJ12yUBsE4IhwUjhaSsCx51I2kgVoD-CE-_ua7TsCqSZXxIhaIcTQOk9J2URA3-sJ9-R8Bs8fPP13YegFQ6TcZ7koidDrv3wD8OX-EuQDMTXwAEwVm48QzKJTu_32fNZ9PIVWKkvmOrsitsS-dwcyxJcH/
55 Ministeri d'Hisenda i AAPP del Govern d'Espanya, Contractación del sector públic Exp. 035/2014. En línia: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjw9yCjb20_bJCPNIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0B7Rg2Rg!!/
56 Reuters, 2014. Magal Security Systems Ltd is awarded $2.1 mln contract for an Integrated Securiy Solution for Port of
Tarragona in Spain. En línia: www.reuters.com/finance/stocks/mags.o/key-developments/article/3123484 (Accés:
02/09/2016)
57 Per a més informació, veure: https://www.linkedin.com/in/david-miramontes-cruz-5751244b. (Accés: 14/09/2016)
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Imatge: Equip de Magal en el Port de Tarragona. Extreta de web corporativa Magal S3

•

El 13 de desembre de 2016 Magal S3 Espanya S.L va ser adjudicatària d'un contracte per a
la instal·lació d'un sistema de seguretat perimetral per al Port de Huelva. L'import adjudicat
va ser d'1.128.035,09 Euros58. L'administració que gestiona aquesta licitació és l’ Autoritat
Portuària de Huelva i l'Òrgan de contractació és la Presidència de l'Autoritat Portuària de
Huelva. Aquest contracte porta aparellat un termini d'execució de 4 mesos. Segons el plec
de clàusules administratives59 el criteri d'adjudicació d'aquest contracte ha estat el de la
millor relació qualitat-preu. Com esmenta en un apartat “L'adjudicació es farà apreciant,
discrecionalment i de manera motivada, com sigui la proposició que, atenent al que s'estableix
en el present document i a la normativa aplicable en funció del règim jurídic que correspongui
al contracte, i a les ofertes fetes pels licitadors, es consideri econòmicament més avantatjosa
d'acord amb els criteris de valoració d'ofertes i per a la negociació del contracte establerts en
aquest plec, podent no obstant això, declarar-se desert el procediment d'adjudicació del contracte.”

•

El passat 17 de gener de 2018 Magal S3 Espanya S.L va ser adjudicatària d'un contracte per
al manteniment integral de sistemes de seguretat de l'Autoritat Portuària de Tarragona.
L'Import Adjudicat va ser de 189.231,00 Euros60. L'administració que gestiona aquesta licitació és l’ Autoritat Portuària de Tarragona i l'Òrgan de contractació és la Presidència de
l'Autoritat Portuària de Tarragona. Aquest contracte porta aparellat un termini d'execució
de 12 mesos. Segons el plec de clàusules administratives, la proposta d'adjudicació formulada per la Mesa de contractació s'ha degut per ser l'oferta més avantatjosa considerant
únicament el criteri econòmic.

58

Port de Huelva. En línia: www.puertohuelva.com/recursos/doc/aphuelvaportal/2016/09/26/obras-para-la-instalacion-deun-sistema-de-seguridad-perimetral-adjudicacion.pdf (Accés: 12/09/2019)
59 Port de Huelva. En línia: www.puertohuelva.com/recursos/doc/aphuelvaportal/2016/09/26/obras-para-la-instalacion-deun-sistema-de-seguridad-perimetral-pliego-condiciones.pdf (Accés: 15/09/2019)
60 Infocif. En línia: www.infocif.es/licitaciones/magal-s3-espana-sl (Accés: 12/09/2019)
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•

El passat 15 de novembre de 2018 Magal S3 Espanya S.L va ser adjudicatària d'un contracte
per a la instal·lació d'un sistema de seguretat perimetral en el Port de Huelva 2º Fase. L'Import adjudicat va ser de 2.207.947,97 Euros61. L'administració que gestiona aquesta licitació és l’ Autoritat Portuària de Huelva i l'Òrgan de contractació és la Presidència de l'Autoritat Portuària de Huelva. Aquest contracte porta aparellat un termini d'execució de 6 mesos. Segons el plec de clàusules administratives el criteri d'adjudicació d'aquest contracte
ha estat el de la millor relació qualitat-preu.

Durant l’any 2019 Magal S3 Espanya S.L. ha estat adjudicatària de diversos contractes públics:
•

El passat 12 de març de 2019 Magal S3 Espanya S.L va ser adjudicatària d'un contracte per
al manteniment integral de sistemes de seguretat de l'Autoritat Portuària de Tarragona.
L'Import Adjudicat va ser de 289.200,00 Euros62. L'administració que gestiona aquesta licitació és l'Autoritat Portuària de Tarragona i l'Òrgan de contractació és la Presidència de
l'Autoritat Portuària de Tarragona. Aquest contracte porta aparellat un termini d'execució
de 12 mesos. Segons el plec de clàusules administratives63 el criteri d'adjudicació d'aquest
contracte ha estat el de la millor relació qualitat-preu.

•

Un contracte amb el Port de Tarragona per a l’actualització i millora de l’actual plataforma
de control Fortis 4G per un import de 352.273,81 Euros64.

Durante l’ any 2020 Magal S3 Espanya S.L ha estat també adjudicatària de contractes
públics:
• Un contracte per al manteniment integral dels sistemes de seguretat per a l’ Autoritat
Portuària de Tarragona per al període 2020-2022. L’import adjudicat ha estat de
821.998,69 Euros65.

61Contractació

de l'Estat. En línia: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA1zhHcCgIHToI7gq2WSTYIsGYihQFX2_HgwMED6j08I6Fs5JUh5jSJaxHH1MhkbQKb1xoqwEWQECOwyMQbnS662gMqk559t3XtOZ11sJ1nu4HLPgw-A!!/
(Accés: 14/09/2019)
62 Contractació de l'Estat. En línia: contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/76c8e71b-f4ba-4c26-b26ce33e0c26dae2/doc20190228075137acta+MC25022019.pdf?MOD=AJPERES (Accés: 15/09/2019)
63
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY7LDoIwFES_xS-4l7YUWFZeLUFBEZRuCAtjMDw2xu3GrdWZjfJOZkBDa2HlCJFn8IF9Nw_h1v_GJa5H99d847FRRgmkqBf0QhJHtU1l6amrgFaG0DW-S4NWZM1Ja9UiqhkEuW14xqdr_PxRwT-88-g7Qj5AraLH8DyYS-X6QqtwbxONPFBqIBisT2aoazcncqUOIgMTtDGMOkxSQJ1Z73YvACAdpjo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930OBRD02JPMTPG21004/act/aneu=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPbusquedaQCPFormularioBusqueda.jsp/429707478930/-/ (Accés: 10/09/2019)
64

Contracte de Magal amb APT Tarragona al Novembre de 2019. En línia: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc5IDUo1Kqkzd_P2LqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0BeBLW7w!!/ (Accés:24/06/2020)
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•

Un contracte amb l’ Autoritat Portuària de Tarragona per a la retirada de sistemes de seguretat afectats del dic de Llevant, subministrament i reposició dels mateixos per un valor
de 98.261,13 Euros66.

Recomanacions
Magal s'ofereix al món com l'empresa capdavantera mundial en solucions de seguretat per a entorns complexos i infraestructures crítiques com a fronteres, instal·lacions militars i governamentals, centres penitenciaris, entre d’altres. Aquesta experiència «Made in Israel» ha estat possible
gràcies a la seva experiència en la provisió d’equipament i altres serveis de seguretat als territoris
ocupats de Palestina, infraestructura que ha permès que es vulnerin de forma sistemàtica els drets
humans dels palestins i palestines que viuen a Cisjordània i la Franja de Gaza.
La opinión assessora de la Cort Internacional de Justícia sobre la il·legalitat del Mur de Separació
al 2004, reitera la responsabilitat dels països signants de la IV Convenció de Ginebra de 1949,
entre els quals es troba Espanya.
L'adquisició de béns i serveis d'una empresa que permet i perpetua amb les seves accions la violació
del dret internacional a través de les seves activitats econòmiques és una complicitat que contribueix al procés d'ocupació i apartheid de Palestina, i que perjudica a una transformació pacífica i justa
del conflicte.
Des de l'ODHE recomanem les següents mesures específiques per les Administracions Públiques:

•

Les agències d’internacionalització de l’empresa espanyola (ICEX) i d’altres comunitats
autònomes com Catalunya (ACCIÓ) han de desenvolupar guies, visibles públicament a
les seves webs corporatives i assessorar a les empreses dels riscos comercials, legals,
financers, de reputació, pèrdua de suport i contractes públics que suposa invertir, realitzar activitats econòmiques als TPO o adquirir productes d’empreses involucrades en
activitats que no respecten el Dret Internacional a Palestina.

•

Les agències d’internacionalització de l’empresa espanyola no han de promocionar relacions comercials entre empreses espanyoles i actors públics o privats que estiguin contribuïnt al sistema d’ocupació de Palestina i/o que tinguin activitats econòmiques als TPO.
Els fons públics destinats a la internacioanlització de l’empresa espanyola, catalana o
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qualsevol altre de l’ Estat espanyol, no poden contribuïr, de forma directa o indirecte, a la
vulneració del Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans.
•

Explorar mecanismes vinculants que permetin excloure dels procesos de contractació pública aquelles propostes de Magal Security Systems que continguin serveis i productes que
en les seves fases de testeig, investigació i producció, s’hagin produit als Territoris Ocupats Palestins d’acord als criteris socials i de respecte dels Drets Humans descrits a la Directiva Europea 2014/23/UE i 2014/24/UE i la Llei de contractació pública espanyola de
2017.

•

Revisar els contractes vigents amb l’ empresa Magal Security Systems i la seva filiar a
Espanya i rescindir-los en cas que els serveis o productes utilitzats al contracte, s’hagin
produit en les seves fases de testeig, investigació i producció, s’hagin produit als Territoris Ocupats Palestins d’acord als criteris socials i de respecte dels Drets Humans descrits
a la Directiva Europea 2014/23/UE i 2014/24/UE i la Llei de contractació pública espanyola de 2017.

•

Els Estats han de desenvilupar polítiques i mecanismes per assegurar el compliment del
Dret Internacional a través de les lleis nacional que puguin exigir la “deguda vigilància”
de les multinacionals per identificar i preveure impactes als Drets Humans i medioambientals de les seves operacions internacionals i en les seves cadenes de subministrament, que incloguin mecanismes de responsabilitat civil, administrativa o penal d’acord
a la gravett de la vulneració comesa.

•

Que les institucions catalanes estableixin mecanismes efectius de control per a les empreses que vulguin desenvolupar la seva activitat en territori català, que incloguin el seu
impacte positiu o negatiu en el foment de la pau i els drets humans, com la millora dels
processos de contractació pública a través de la incorporació de claúsules socials com
així determinen les normes comunitàries i catalanes.

•

Que les institucions catalanes estableixin mecanismes de bloqueig, desincentivadors o
sancionadors per a les empreses i agents empresarials que realitzin activitats cómplices
amb la ocupacií del territori palestí i amb les violacions dels Drets Humans, incloent qualsevol tipus de benefici i negoci amb armes incendiàries o els seus components.

•

Que les institucions catalanes promoguin una regulació internacional i nacional vinculant que obligui a les empreses catalanes al respecte als Drets Humans en la seva acció
exterior.
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