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Vista  la  petició  adreçada  a  l’Alcaldia  per  onze  Regidors/Regidores  de  l’Ajuntament  de
Barcelona –dels  Grups Municipals  d’ERC i  JxCat–,  l'Excma.  Sra.  Alcaldessa,  de conformitat
amb els articles 46,2 a) de la Llei de bases del règim local, 98 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 68 del Reglament Orgànic Municipal, ha disposat
convocar a V.I. a la sessió extraordinària que celebrarà el PLENARI DEL CONSELL
MUNICIPAL en la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, a les 10 hores del 5
d’agost de 2019 per tractar exclusivament de l’assumpte indicat en la petició de convocatòria
esmentada, consistent en el debat i  votació a la part d’impuls i  control de la Proposició amb
contingut de Declaració Institucional següent:

Única.- (M1923/24) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Estudiar totes les vies
polítiques i judicials que ajudin a esclarir els següents fets: 1. Conèixer al detall la relació de
l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, responsable dels atemptats de Barcelona i Cambrils de
l’agost  del  2017  i  la  seva  relació  amb  el  CNI,  la  seva  retribució  –en  cas  que  n’hi  hagués–,
duració  i  objecte  final  de  dita  relació.  2.  Esclarir  la  correlació  d’errades  en  la  cadena  de
comunicació i coordinació entre les diverses forces de seguretat en relació a Es Satty. 3.
Analitzar les actuacions del Ministeri  d’Interior i  les mesures de control  que s’aplicaven a Es
Satty sabent que formava part o tenia relació amb el jihadisme. - Instar al Congrés dels
Diputats a crear una comissió d’investigació per tal de tractar els punts anteriors. - Instar a la
Fiscalia  la  investigació  d’aquests  fets.  -  Promoure  la  creació  d’una  comissió  d’investigació
internacional i independent amb la  Interpol i el Relator Especial de la UN sobre la promoció i
la protecció dels DDHH i les llibertats fonamentals en la lluita contra el terrorisme, amb la
participació dels cossos de seguretat i informació dels estats amb víctimes als atemptats de
Barcelona i de Cambrils, això és, Espanya, Portugal, Itàlia, Estats units, Alemanya, Bèlgica,
Austràlia i Canadà per tal de resoldre els dubtes sorgits a l’entorn de la preparació d’aquests
atemptats.

Barcelona, 30 de juliol de 2019

EL SECRETARI GENERAL accidental,
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