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Sessió 25 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 deu del matí i cinc minuts. Presideix Jordi Munell i Garcia. Assisteix 

la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Nar-

cís Clara Lloret, pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa, pel G. P. Re-

publicà; Ramon Espadaler i Parcerisas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Susanna 

Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem. 

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

Molt bé, iniciem formalment aquesta comissió, en segona convocatòria.

Debat i ratificació de l’acord de traslladat a la Mesa del Parlament 
diverses incompareixences

Com saben vostès, vam tornar a citar, com preveu el Reglament del Parlament, 
en segona convocatòria, les persones que no van comparèixer dijous passat, passats 
tres dies hàbils. I avui tornem a tenir resposta per part de la directora del CNI, la 
senyora Paz Esteban, i també de la delegada del Gobierno a Catalunya, la senyo-
ra Conillera, reiterant el mateix fet, que fan referència al dictamen del Consejo de 
Estado pel qual no tenen per què comparèixer ni donar explicacions en òrgans auto-
nòmics. Per tant, lamentem que tampoc hagin comparegut avui. 

Tampoc no tenim informació de l’altre compareixent que havia de venir. No ha 
respost. Era la persona que convivia amb l’imam Es Satty al seu domicili, i tampoc 
no ha respost la convocatòria. I, per tant, lamentem que sigui així.

I, en qualsevol cas, també com preveu el Reglament, si al conjunt dels grups 
presents els sembla bé, elevaríem a la Mesa del Parlament aquesta incompareixença 
per si la Mesa estima convenient posar-ho en coneixement de la fiscalia, com preveu 
també el Reglament.

Per tant, en tot cas, hauríem de manifest l’acord dels grups aquí presents en po-
sar aquesta qüestió en mans de la Mesa del Parlament. Hi ha algun inconvenient? 
(Pausa.) No? Per tant, faríem aquest tràmit. (Veus de fons.) Sí, senyor Espadaler...

Ramon Espadaler i Parcerisas

No, jo crec que ho hem fet reiterades vegades, a més a més hi ha hagut pronun-
ciaments molt explícits per part de l’àmbit judicial en el sentit que el Consell d’Es-
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tat ho emparava. Per tant, el nostre grup en aquest sentit s’absté. Ja l’hem fet aquest 
camí diverses vegades i no té més recorregut. 

El president

El Grup de Ciutadans.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, por nuestra parte lo que acuerde el Reglamento es lo que se debe hacer y, por 
tanto, estaremos de acuerdo en lo que prevea el Reglamento de esta cámara.

El president

Molt bé, doncs. Farem aquest tràmit i a partir d’aquí la Mesa del Parlament de-
cidirà si fa el tràmit de fiscalia o no, d’acord?

Molt bé.
Per tant, amb aquesta sessió d’avui, que és la segona convocatòria, finalitzaríem 

els compareixents i, a partir d’aquí, farem una proposta, als diferents grups, de ca-
lendari per presentar les conclusions, i poder fer la sessió final, doncs..., a veure si 
poguéssim abans de final d’any o, com a molt, a principi de gener, d’acord?

Moltes gràcies per la seva assistència.
I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a les deu del matí i vuit minuts.


	Debat i ratificació de l’acord de traslladat a la Mesa del Parlament diverses incompareixences

