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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Establir que els informes de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públi-

ques per a les polítiques i els programes que impliquin una despesa pública superior 
a un milió d’euros per a l’Administració de la Generalitat tinguin caràcter preceptiu 
i previ a la presa de l’acord de despesa o inversió.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Antonio Espinosa Cerrato, diputat,  

GP Cs
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A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre els atemptats ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost 
del 2017 a Catalunya.

Exposició de motius
Els dies 17 i 18 d’agost Catalunya va sofrir uns dels fets més greus i dolorosos de 

la seva recent història al produir-se els atemptats a Barcelona i Cambrils.
El 17 d’agost un atropellament massiu i deliberat a la Rambla de Barcelona va 

causar la mort de 15 persones de molt diverses nacionalitats. Majoritàriament van 
morir com a conseqüència directa de l’atropellament i una persona ho va ser apu-
nyalada a mans del perpetrador durant la seva fugida. Més de 100 persones van 
resultar ferides de diversa consideració, entre els quals diversos agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

L’atemptat fou reivindicat per Estat Islàmic i liderat, segons indiquen fins ara les 
investigacions, per Abdelbaki Es Satty l’Imam de Ripoll.

Però aquest atemptat forma part de diversos fets ocorreguts abans i després.
El dia abans, hi va haver una explosió a Alcanar; i la matinada del 18 d’agost, 

unes hores després de l’atemptat de la Rambla, hi ha un nou atemptat a Cambrils.
A Alcanar dues persones van morir i setze van resultar ferides després d’esfon-

drar-se una casa, entre els quals efectius del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de 
Bombers, on posteriorment es van trobar més d’un centenar de bombones de butà i 
diverses restes d’algun tipus d’explosiu, presumptament.

A Cambrils, la matinada del 18 d’agost, una dona va morir en mans d’un dels 
ocupants d’un vehicle que va saltar-se un control policial. En un tiroteig posterior 
van morir els cinc ocupants, els quals duien cinturons amb explosius falsos i anaven 
armats amb una destral i ganivets.



BOPC 38
15 de març de 2018

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball 22

Finalment, el dia 21 d’agost a la població de Subirats agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra van abatre a trets el presumpte autor de l’atemptat de Barcelona, Younes 
Abouyaaqoub, el qual portava un cinturó amb explosius falsos.

Arran de tots aquests fets es van produir diverses detencions, inicialment quatre 
persones, tres a Ripoll i una a Alcanar, així com 3 persones més a França relaciona-
des amb un dels presumptes autors (dia 20/02/18)

Tots aquests fets han estat envoltats de polèmica sobre la pròpia autoria, les dife-
rents línies d’investigació, i la participació dels cossos de seguretat i d’intel·ligència 
amb versions contraposades que no han permès fins ara tenir la certesa dels fets, 
l’autoria i la responsabilitat darrera d’aquest fet.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre els atemptats a Catalunya dels 

passats 17 i 18 d’agost del 2017 a Catalunya.
Segon. La comissió d’investigació té com objecte i abast l’anàlisi i investigació 

dels fets ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost de 2017 a Catalunya, les seves causes, 
antecedents, implicacions, participació, perpetració i conseqüències.

Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Descripció i documentació dels fets ocorreguts els passats dies 17 i 18 d’agost 

a Catalunya i els antecedents que els van generar i/o possibilitar la seva perpetració.
b) Anàlisi sobre la participació, preparació, perpetració i implicacions en la con-

figuració i perpetració dels atemptats.
c) Estudi de les diferents línies d’investigació efectuades pels cossos de seguretat 

i d’intel·ligència, tant de l’Estat Espanyol com a nivell internacional.
d) Danys i conseqüències sobre les persones i els béns.
e) Anàlisi de les possibles responsabilitats.
f) Anàlisi del context geopolític internacional i les lògiques de guerra global.
g) Anàlisi dels mecanismes institucionals de resposta als atemptats.
h) Anàlisi de l’actuació del nostre sistema socio-educatiu en els autors de l’atemp-

tat i el seu entorn
Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 

no superior al dels diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat; Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC; 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC


