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Sessió 23 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 un quart d’una del migdia i tretze minuts. Presideix Jordi Munell i Gar-

cia. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

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

tadans; Aurora Madaula i Giménez i Teresa Pallarès Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Najat Driouech Ben Moussa i Montserrat Fornells i Solé, pel G. P. Republicà; Ramon Espa-

daler i Parcerisas, 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 Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 

d’Agost de 2017 (tram. 394-00001/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 

i el 18 d’Agost de 2017. Debat de la proposta.

El president

Bé, els sembla que comencem? (Pausa.) És que havíem dit que quan s’acabés el 
Ple, i vam preveure a la una, però, bé, si hem guanyat una estona, ho avancem, no?

Pla de treball de la comissió
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Vam, formalment, convocar la comissió uns minuts, perquè hi havia tres peti-
cions d’incrementar els compareixents, i per tant això s’ha de substanciar i aprovar, 
en tot cas, eh? En aquest cas, teníem tres noves propostes d’afegir en la llista de tes-
timonis.

En aquest cas, la de Teresa Cunillera i Mestres, la delegada del Govern a Catalunya. 
És una proposta dels grups parlamentaris Junts per Cat i el Grup Republicà.

Hi havia també una proposta de convocatòria de la nova nomenada directora 
del CNI, després de la jubilació del Sanz Roldán. És la senyora Paz Esteban López. 
També, en aquest cas, proposada també pel Grup Parlamentari de Junts per Cat i 
del Grup Republicà. 

I després també hi havia una proposta, en aquest cas presentada pel Grup de la 
CUP, del senyor José Luis Navarro Merino, que és el cap de l’Àrea d’Estratègia i 
Prospectiva de la Policia Nacional. 

Per tant, aquestes tres peticions, si s’aproven, s’incorporaran, doncs, el calendari, 
eh? Per tant, prèviament hauríem de sotmetre-les a votació. No sé si algun grup dels 
proposants vol defensar el perquè, o no cal, o... (Veus de fons.) Doncs hauríem de 
sotmetre-ho a votació, si els sembla; d’acord?

I per tant passaríem a la primera, la delegada del Govern a Catalunya.
Vots a favor de que comparegui?
Vuit vots, de la CUP, de Junts per Cat, el Grup Republicà i el grup de comuns.
Abstencions?
I vots en contra?
El Grup dels Socialistes i el Grup de Ciutadans.
Per tant, queda aprovada.
(Ramon Espadaler i Parcerisas demana per parlar.) Sí, senyor Espadaler?

Ramon Espadaler i Parcerisas

Sí, que voldria fer constància de l’explicació del vot. No, és que em pensava que 
abans hi hauria la intervenció; veig que no l’han fet els grups, que hi estan en el seu 
perfecte dret...
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Nosaltres, pel criteri que hem anat mantenint al llarg de tota aquesta comis-
sió, que era..., els representants que ho són en nom del Govern central, que a més a 
més ens exigeixen, doncs, la resolució del Consell d’Estat i acostumen a no venir... 
Aquesta és una de les raons. Però hi ha encara en els tres casos, o particularment en 
els dos primers, tant a la delegada del Govern com amb la nova directora del Centre 
Nacional d’Intel·ligència, doncs que no estaven assumint aquestes responsabilitats en 
el moment dels esdeveniments, que seria una raó afegida.

I volia deixar-ne constància i explicar el perquè del sentit del nostre vot, que és 
contrari.

Gràcies.

El president

Molt bé.
Doncs seguim. El següent cas és la senyora Paz Esteban López, directora del 

CNI en aquests moments, després de la jubilació del senyor Sanz Roldán. 
Vots a favor?
Sis vots a favor també, igual que en el cas anterior. (Veus de fons.) Vuit? Dos i 

dos, no? (Veus de fons.) Vuit, perdó. Dos i dos... (Veus de fons.) Set vots a favor.
Abstencions?
I vots en contra?
Tres, del Grup Socialistes i el Grup de Ciutadans.
I en el cas del senyor José Luis Navarro Merino, cap de l’Àrea d’Estratègia i 

Prospectiva de la Policia Nacional...
Vots a favor?
Set vots a favor, del Grup de la CUP, Junts per Cat, Grup Republicà i Catalunya 

en Comú Podem.
Abstencions?
No n’hi han.
I vots en contra?
Tres vots en contra, del PSC i Units per Avançar –que me’l descuido sempre, se-

nyor Espadaler– i el Grup de Ciutadans.
Per tant, quedarien aprovades, aquestes propostes, d’afegir-se en les comparei-

xences.
I ara, aixecada l’acta ja, intentarem concretar..., tindríem, per tant, aquest bloc de 

tres i uns pendents que teníem de la sessió anterior.
La lletrada va fer també la consulta..., hi havia aquella proposta de tornar a de-

manar que compareguessin els que no havien vingut, que s’havien excusat amb la 
normativa del Consejo de Estado, i que vam dir de donar-los una tercera oportunitat 
arran de la intervenció del periodista del Público. En aquest cas, la lletrada ha con-
sultat el Reglament i no permeten una tercera compareixença quan ja s’han citat en 
primera i en segona convocatòria. Per tant, en aquest cas, no podríem tornar-los a 
citar. Per tant, aquest és un fet.

I segona, també tenim un conjunt d’últims testimonis que vam rescatar dels que 
s’havien excusat o dels que no havien pogut..., que el senyor Eduard Principal n’ha 
anat fent un seguiment. I, per tant, segurament tindríem un bloc de testimonis ex-
perts i un altre bloc de testimonis que serien aquests tres últims, més..., no sé si 
quedava algú pendent. I, per tant, amb això estaríem parlant, si ho podem coordi-
nar tot..., amb un parell de sessions més, podríem completar tota la intervenció, eh?

Ara, tenint en compte el calendari i tenint en compte el que pugui passar, doncs, 
les properes setmanes, que ja hi haurà campanya electoral i hi haurà la sentència del 
procés i tot plegat, si ens curem en salut i busquem dates... Ho dic perquè, més que 
res, que després no citem unes persones que després, no?, els posem uns calendaris 
que després, pel que sigui, no es puguin complir.
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Per tant, no sé què us sembla als diferents grups, però, si ens curem en salut i 
deixem passar dos o tres setmanes, en aquest sentit, no?... Li sembla bé a tothom, 
això? (Pausa.)

Per tant, senyor Principal, busquem, si us sembla, la setmana, doncs...
(Ramon Espadaler i Parcerisas demana per parlar.) Sí, senyor Espadaler? 

(Ramon Espadaler i Parcerisas intervé sense fer ús del micròfon. Veus de fons.) N’hi 
havia uns quants que estaven a l’estranger, i, per tant, era impossible..., mantenir un 
tema de traducció simultània i aixecar l’acta era molt complicat, perquè ja havien 
dit que no vindrien. I després n’hi havia algun altre que en el seu moment s’havia 
excusat, que vam dir: «Home, tornem-li a donar una segona oportunitat, amb data, 
no?» I per tant em penso que n’hi han un parell o tres d’aquests, més algun que ha-
via quedat pendent, més aquests tres que s’incorporen com a testimonis, eh? És una 
mica el que passava, eh? Si és així... (Veus de fons.)

Bé, per tant ho deixaríem... Estaríem parlant de dos blocs: un bloc d’experts i un 
bloc de testimonis, eh?, seria. I, per tant, els sembla que ho enfoquem per al dia 12 
de novembre, i així deixem passar campanya electoral i tot el que pugui ser, si us 
sembla bé, eh? I, per tant, així el senyor Principal té temps de convocar-los, tothom 
té temps de preparar-s’ho i assegurarem que després no hi hagi suspensions o situa-
cions en què els haguem de dir que ara no vinguin, eh? Per tant, eh?, ho enfocaríem 
a la setmana del 12 i al cap de quinze dies, si els sembla, eh? (Veus de fons.) Els dos 
dimarts. (Veus de fons.) Sí? D’acord? A les tres de la tarda, com sempre. I tenim 
aquests dos dimarts per convocar aquestes persones, d’acord? (Pausa.) Molt bé.

Doncs vinga, gràcies, i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i cinc minuts.
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