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Exp.: 241/2022
MANUEL RAMAL MATA, Secretari de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en exercici de
les funcions de fe pública que m’atribueix l’article 3.2 f) del Reial decret 128/2018 de 16
de març.
CERTIFICO:
Que, la Junta de Portaveus en data 20 de gener de 2022, per majoria, va aprovar la
Moció que es transcriu a continuació, amb els vots favorables dels regidors i
regidores dels grups municipals ARA PARETS-ERC, SUMEM ESQUERRES A PARETS i
PxR-JxCat; i els vots en contra dels grups: PSC-CP i CIUTADANS:

El passat 11 de Gener de 2022, l’ex-comissari de la policia espanyola José Manuel
Villarejo va declarar en el judici pel cas Tàndem a l’Audiència espanyola que el CNI va estar
implicat en els atemptats del 17-A a Barcelona i a Cambrils. Les seves terribles
declaracions eren molt clares: “Jo he continuat treballant amb el CNI fins a l’últim dia. Vaig
treballar amb ells per mirar d’arreglar l’embolic del famós atemptat de l’imam de Ripoll, que al
final va ser un error greu del senyor Sanz Roldán, que va calcular malament les
conseqüències de fer un petit ensurt a Catalunya”.
Ara fa un any, en un altre procediment judicial, Villarejo va declarar que una font “molt
important” havia avisat del “possible risc d’atemptat a Barcelona, com va passar
lamentablement després a la Rambla”. Aquesta vegada, l’ex-comissari assenyala
directament la intencionalitat de qui va ser director del CNI.
La declaració de Villarejo apuntala les informacions sobre la vinculació del CNI amb els
atemptats de Barcelona, aparegudes per primera vegada el 2019, tot i que aquesta branca
no es va voler investigar durant el judici que va acabar a principi del 2021. Malgrat les
peticions d’algunes acusacions, l’Audiència espanyola es va negar a citar Villarejo com a
testimoni en el judici contra els tres acusats (els únics que van quedar vius) de
l’organització dels atemptats.
Les declaracions de l’ex comissari José Manuel Villarejo sobre el 17-A han reobert els
interrogants sobre una figura al voltant dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017:
l’imam de Ripoll, considerat el cervell dels atacs per la sentència de l'Audiència Nacional.
Recordem que el Parlament de Catalunya ja va aprovar una comissió d’investigació al
respecte l’any 2020, presidida per l’alcalde de Ripoll, però no van comparèixer gran nombre
de responsables polítics i policials.
Amb tot això, és urgent a la llum de les greus informacions aparegudes, saber la veritat.
Aportar transparència a un atemptat tan greu és fonamental. Ocultar informació sota la
premissa del secret oficial no aporta credibilitat, al contrari, desacredita. Una “democràcia
perfecte” com es defineix el Gobierno Central espanyol, no es pot permetre ni la més mínima
ombra de sospita en una qüestió com aquesta, amb morts i tant de dolor.
Ara, és l’hora de donar la cara, i assumir responsabilitats.
D'acord amb el que s'ha exposat, la Junta de Portaveus ACORDA:
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«Moció per exigir una investigació i saber la veritat sobre els atemptats del 17 d’agost
de 2017 i la possible vinculació del Estado Español, presentada pel grup municipal
Parets per la República-JxCat (Exp. 241/2022) (2022-E-RJPV-3).

1. Donar suport a la denúncia a fiscalia que el Parlament de Catalunya ja han encarregat, per
tal d’investigar el cas.
2. Exigir una comissió d’investigació al Gobierno Central espanyol per tal d’esclarir els fets, i
que no s'empari sota la premissa del secret oficial.
3. Donar el nostre total suport a les famílies afectades per aquell terrible atemptat.
4. Condemnar de manera fefaent el terrorisme d’estat, i rebutjar qualsevol implicació per part
del Gobierno Español en aquest assumpte.
5. Traslladar aquests acords al Presidente y al Vicepresidente del Gobierno de España, al
President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots
el grups parlamentaris, al grups parlamentaris del Congreso de los Diputados i del Senado, a
la Presidència de tots els països d’on hi va haver víctimes mortals a l’atemptat de Barcelona,
i a la Associació de Víctimes del Terrorisme.»
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde, amb reserva del que
resulti del text definitiu de l’acta, segons el que permet l’article 206 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals.
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