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Sessió 24 de la CIAA

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

2017 (CIAA) s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix Jordi Munell i Garcia. Assis-

teix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

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

Ciutadans; José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Esther Niubó Cidoncha, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem, i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-

tituent. 

Assisteix/-en a aquesta sessió...

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Hammou Ourrous, persona que compartia l’habitatge amb Es 

Satty, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 

i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 365-00102/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 

del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

2. Compareixença de Teresa Cunillera i Mestres, delegada del Govern de l’Estat a Cata-

lunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 

i el 18 d’agost de 2017 (tram. 365-00127/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 

del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

3. Compareixença de Paz Esteban López, directora en funcions del Centre Nacional 

d’Intel·ligència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-

tats del 17 i el 18 d’agost de 2017 (tram. 365-00128/12). Comissió d’Investigació sobre els 

Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

4. Compareixença de José Luís Navarro Merino, cap de l’Àrea d’Estratègia i Prospecti-

va de la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 

els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017 (tram. 365-00129/12). Comissió d’Investigació 

sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

El president

Bé, bona tarda. Donem començament. 
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Hem donat cinc minuts de marge. De fet, tenim avui..., com saben, teníem quatre 
compareixences convidades. En aquest cas, el senyor Hammou Ourrous no ha donat 
senyals d’existència, eh? No ha fet cap esment ni res. 

Per altra banda, tant la senyora Teresa Cunillera com la senyora Paz Esteban 
han enviat unes comunicacions, respectivament, en les quals, com ja havia set 
en anteriors casos de persones vinculades al Govern central, fan esment, doncs, del 
Dictamen del Consejo d’Estado, concretament del document 406/2017, de 25 de 
maig, en el qual argumenten que no tenen per què donar explicacions ni informa-
cions als òrgans autonòmics, que no depenen de l’estat central, eh?

I, en aquest sentit, doncs es pronuncia la senyora Paz Esteban, a través d’una car-
ta del secretari d’estat d’Interior. I, per altra banda, també la delegada del Govern a 
Catalunya, la senyora Cunillera, eh? Per tant, en aquest sentit, excusen la seva as-
sistència.

No hi ha hagut cap resposta per part del senyor Navarro Merino, el cap de l’Àrea 
d’Estratègia i Prospectiva de la Policia Nacional, o sigui, ha fet silenci. 

I per tant, com hem fet amb els altres casos, si els sembla convenient i correcte a 
la resta de grups, faríem una segona convocatòria en els tres dies hàbils que preveu 
el Reglament del Parlament, que tocaria fer-la el dimarts vinent, tenint en compte 
que el dissabte i el diumenge no són hàbils. Per tant, ho fixaríem pel dimarts vinent; 
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si el sembla bé, a les deu del dematí, eh? Tenint en compte que, lamentablement, 
hem de preveure que la resposta continuarà sent negativa, però en qualsevol cas, 
hauríem de fer-ho, almenys formalment, igual que hem fet en els casos anteriors. Si 
els sembla bé a totes i tots? Sí? (Veus de fons.)

I per tant, doncs, lamentablement, avui no podem celebrar la comissió, eh? 
Agraïm la seva assistència i, per tant, des dels Serveis Jurídics faran, doncs, la 

segona convocatòria. I ens emplacem pel dimarts vinent a les deu del dematí.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les tres de la tarda i vuit minuts.
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