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Sessió 1 de la CIAA

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre les Atemptats del 17 i el 18 d’Agost del 

2017 (CIAA) s’obre a tres quarts de dues del migdia i nou minuts. Presideix el president 

del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz i Jean Castel Sucarrat, pel G. P. de 

Ciutadans; Aurora Madaula i Giménez, Jordi Munell i Garcia i Teresa Pallarès Piqué, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Najat Driouech Ben Moussa i Montserrat 

Fornells i Solé, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i Ramon Espadaler i Parcerisas, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Elisenda Alamany Gutiérrez i Joan Josep Nuet i 

Pujals, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 407-00001/12).

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

El president del Parlament

Bé, bona tarda. 

Constitució de la comissió
407-00001/12

Constituïm aquesta Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017, de conformitat amb la Resolució 8/XII del Parlament de Catalunya, 
de creació d’aquesta comissió. 

Abans de res més, algun grup parlamentari vol notificar alguna substitució? 
(Pausa.) Sí, senyora Fornells?

Montserrat Fornells i Solé 

La diputada Eva Baró substitueix la diputada Najat. 

El president del Parlament

Molt bé. 

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Molt bé. Doncs, dit això, passaríem a l’elecció, tal com estipula l’article 49.2 del 
Reglament, de la presidència d’aquesta comissió, que, com saben, es va acordar que 
corresponia fer la proposta al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que ha de-
signat com a president d’aquesta comissió el senyor Jordi Munell i Garcia.

Podem ratificar aquesta designació per assentiment de tots els grups? (Pausa.) 
Sí? (Pausa.) Sí? Molt bé.

Doncs, per tant, quedarà nomenat president d’aquesta comissió el senyor Jordi 
Munell.

Els recordo que, i d’acord amb els antecedents, la Mesa d’aquesta comissió serà 
una mesa unipersonal i, per tant, només tindrà, en la figura del senyor Jordi Mu-
nell, un president, que la presideix i n’ordena els treballs, eh?, i en aquest cas una 
lletrada, la lletrada que assistirà la comissió fent les funcions de secretària.
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També els recordo que aquesta comissió prendrà les decisions per vot ponderat, 
eh? Malgrat que hi han dos membres per cada grup, saben que el vot es pren o les 
decisions es prenen per vot ponderat.

Crec que no fa falta de recordar-los res més... En tot cas, sol·licitar al president, 
doncs, que ocupi el seu lloc aquí a la Mesa i desitjar-los, com estic convençut que 
serà així, una molt bona feina en aquesta comissió d’investigació.

Gràcies.
(El president de la comissió ocupa el seu lloc a la Mesa. Pausa.)

El president de la comissió (Jordi Munell i Garcia)

Bé, bon dia. Gràcies, en primer lloc, doncs, per la confiança dipositada pels di-
ferents grups parlamentaris. I engeguem, per tant, doncs, aquesta comissió d’inves-
tigació, tal com es va acordar en el plenari del Parlament.

A efectes ja de començar, doncs, a treballar i sense gaire dilació, jo agrairia 
ara, un cop constituïda, si els sembla bé, que els diferents portaveus ens quedem un 
minut i fixaríem el primer pas a fer per començar ja a convocar-la de forma més o 
menys periòdica i començar a presentar per part de cada grup parlamentari la seva 
proposta de pla de treball i de petició de compareixences i, per tant, començar a tre-
ballar en aquest sentit. 

Doncs, jo els agraeixo, com deia abans, la deferència; agrair la seva participació 
i implicació. Esperem, doncs, que sigui una comissió que ens permeti a tots ple-
gats aprendre també, doncs, al voltant d’aquest fenomen que vam patir a Catalunya 
aquest passat estiu i que serveixi també perquè això no pugui repetir-se mai més a 
casa nostra, no? 

I, per tant, doncs, gràcies, i faríem això, si els sembla bé, amb els portaveus, un 
minut i acordem la primera convocatòria de la sessió.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i tretze minuts.
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