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Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament 
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Elecció de la secretària de la comissió  8

Propostes d’audiència relatives a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (retirades)
352-01478/11, 352-01479/11, 352-01481/11, 352-01483/11, 352-01485/11 a 352-01488/11, 
352-01490/11 a 352-01492/11, 352-01495/11 a 352-01497/11 i 352-01499/11 a 352-01503/11 9

Propostes d’audiència relatives a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (reti-
rades)
352-01462/11, 352-01466/11, 352-01469/11 i 352-01471/11 a 352-01474/11 9

Propostes d’audiència acumulades d’Isabel Alonso Dávila, presidenta de l’Associació 
Dret a Morir Dignament
352-01456/11, 352-01460/11 i 352-01484/11 10

Propostes d’audiència acumulades de Núria Terribas i Sala, directora de la Fundació 
Víctor Grífols i Lucas i jurista especialista en bioètica
352-01457/11 i 352-01463/11 10

Propostes d’audiència acumulades de Montserrat Busquets Surribas, vocal de la Co-
missió Deontològica del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona i del Comitè 
de Bioètica de Catalunya
352-01461/11 i 352-01498/11  10

Propostes d’audiència acumulades de Victòria Camps i Cervera, catedràtica de filo-
sofia moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona i vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya
352-01464/11 i 352-01493/11  11

Propostes d’audiència acumulades de Josep M. Busquets, secretari del Comitè de 
Bioètica de Catalunya i president de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Bi-
oètica en Ciències de la Salut
352-01465/11 i 352-01480/11  11

Propostes d’audiència acumulades de Maria Casado González, catedràtica de filoso-
fia i dret, membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona i 
directora del centre d’investigació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
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Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novem-
bre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01458/11, 352-01467/11 i 352-01494/11  11

Propostes d’audiència acumulades de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, cap del Ser-
vei de Cures Pal·liatives i membre de la Universitat de Vic, director de la càtedra de 
Cures Pal·liatives d’aquesta universitat i director de l’Observatori Qualy, centre col·la-
borador de l’Organització Mundial de la Salut per a programes públics de cures pal·li-
atives, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01470/11, 352-01475/11 i 352-01489/11  12

Proposta d’audiència de Marcos Ariel Hourmann, doctor en medicina, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01459/11 12

Proposta d’audiència de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01468/11 12

Proposta d’audiència de Cristina Monforte Royo, vicedegana de la Facultat de Medi-
cina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i membre de la 
Càtedra WeCare: Atenció al Final de la Vida, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi
352-01476/11 13

Proposta d’audiència de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l’Àrea Sociosanitària 
i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell i profes-
sor associat de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despena-
lització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01477/11 13

Proposta d’audiència de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de Deontolo-
gia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgàni-
ca 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi
352-01482/11 13

Sol·licituds de compareixença acumulades del secretari general de Justícia perquè in-
formi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de director i de 
subdirector de Tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona i sobre el ces-
sament de vuitanta-nou interins de l’àmbit penitenciari en data del 31 de maig de 2017
356-00681/11, 356-00682/11 i 356-00683/11 14
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Sessió 22 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a dos quarts d’una del migdia i tres mi-
nuts. Presideix Lluís Guinó i Subirós, acompanyat del vicepresident, Ferran Pedret i Santos, 
i de la secretària Maria Dolors Rovirola i Coromí. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada 
Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, Carmina Castellví i Vallverdú, Jordi 
Cuminal i Roquet, Adriana Delgado i Herreros, Jordi Orobitg i Solé, Àngels Ponsa i Roca, 
Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Anna Simó i Castelló i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts 
pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Carmen de Rivera i Pla, Lorena Roldán Suárez i María 
Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i Rosa Maria Ibarra 
Ollé, pel G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez i Àngels Martínez Castells, pel G. P. de Cata-
lunya Sí que es Pot; Esperanza García González i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 

reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalitza-
ció de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 270-00005/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (text presentat: BOPC 312, 22).

1.1. Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Alonso Dávila, presidenta de l’Associació 
Dret a Morir Dignament, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novem-
bre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01456/11). 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

1.2. Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01457/11). Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

1.3. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Bioètica i 
Dret de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01458/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

1.4. Proposta d’audiència en comissió de Marcos Ariel Hourmann, doctor en medicina, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01459/11). Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

1.5. Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Alonso, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01460/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.6. Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Busquets Surribas, vocal de la Co-
missió Deontològica del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eu-
tanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01461/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta.

1.7. Proposta d’audiència en comissió de Dolors Molina Pérez, treballadora social del 
Programa d’atenció domiciliària i equips de suport de Santa Coloma de Gramenet, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització 
de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01462/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta.



DSPC C 443
7 de juny de 2017

Sessió 22 de la CJ 4

1.8. Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas i Sala, jurista especialista en bio-
ètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, 
de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01463/11). Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.9. Proposta d’audiència en comissió de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filoso-
fia moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi (tram. 352-01464/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.10. Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Busquets, secretari del Comitè de 
Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01465/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.11. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Busquet, metge pal·liativista, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització 
de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01466/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta.

1.12. Proposta d’audiència en comissió de María Casado González, catedràtica de filo-
sofia i dret i membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despe-
nalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01467/11). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta.

1.13. Proposta d’audiència en comissió de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi 
(tram. 352-01468/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.14. Proposta d’audiència en comissió d’Alba Brugués, en representació de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi (tram. 352-01469/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.15. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, cap del Ser-
vei de Cures Pal·liatives i membre de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi (tram. 352-01470/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.16. Proposta d’audiència en comissió d’Olga Tubau, jurista, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la 
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanà-
sia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01471/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la proposta.

1.17. Proposta d’audiència en comissió de Felipe Solsona Duran, membre del Comitè 
d’Ètica del Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01472/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.18. Proposta d’audiència en comissió de Jaume Pedrós, president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01473/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.19. Proposta d’audiència en comissió de Milagros Pérez Oliva, periodista i sotsdirec-
tora del diari El País, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
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Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01474/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

1.20. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, director de la 
Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic i membre de la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01475/11). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.21. Proposta d’audiència en comissió de Cristina Monforte Royo, vicedegana de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i 
membre de la Càtedra WeCare: Atenció al Final de la Vida, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01476/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta.

1.22. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l’Àrea 
Sociosanitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell i 
professor associat de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de refor-
ma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de 
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01477/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.23. Proposta d’audiència en comissió de Margarita Bofarull Buñuel, presidenta de l’Ins-
titut Borja de Bioètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01478/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.24. Proposta d’audiència en comissió de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Co-
mitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01479/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.25. Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Busquets i Font, secretari del Comi-
tè de Bioètica de Catalunya i president de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Bioè-
tica en Ciències de la Salut, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novem-
bre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01480/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.26. Proposta d’audiència en comissió de Margarita Boladeras i Cucurella, especialista 
en filosofia moral i membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalit-
zació de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01481/11). Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta.

1.27. Proposta d’audiència en comissió de Josep Terés Quiles, president de la Comissió 
de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suï-
cidi (tram. 352-01482/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.28. Proposta d’audiència en comissió de Mercedes Martínez Pérez, advocada de l’As-
sessoria Jurídica del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suï-
cidi (tram. 352-01483/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.29. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació pel Dret a 
Morir Dignament amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
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Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01484/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.30. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalano-Ba-
lear de Cures Pal·liatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novem-
bre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01485/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.31. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01486/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.32. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01487/11). Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.33. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Psi-
cologia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01488/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.34. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, director de 
l’Observatori Qualy, centre col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut per a progra-
mes públics de cures pal·liatives, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01489/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.35. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Consultiu de Pa-
cients de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01490/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.36. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Coordinadora d’Acom-
panyament al Dol amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01491/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.37. Proposta d’audiència en comissió de Christian Antonio Villavicencio Chávez, ex-
pert en medicina pal·liativa de l’Institut Català d’Oncologia, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01492/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la proposta.

1.38. Proposta d’audiència en comissió de Victòria Camps i Cervera, vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01493/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.39. Proposta d’audiència en comissió de María Casado González, directora del centre 
d’investigació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalitza-
ció de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01494/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Debat i votació de la proposta.

1.40. Proposta d’audiència en comissió d’Esther Giménez-Salinas i Colomer, vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
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novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01495/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.41. Proposta d’audiència en comissió de Josep Ramos Montes, vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya i vicepresident del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01496/11). Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.42. Proposta d’audiència en comissió de Begoña Román i Maestre, vocal del Comitè 
de Bioètica de Catalunya i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01497/11). Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.43. Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Co-
mitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novem-
bre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01498/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.44. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació de voluntaris 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01499/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.45. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’equip del Programa 
d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) dels centres d’atenció primària de Nou Bar-
ris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01500/11). Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.46. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè d’Ètica Assisten-
cial de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01501/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.47. Proposta d’audiència en comissió de Josep Arimany Manso, vocal de la Junta Di-
rectiva de l’Associació Catalana de Metges Forenses i president de la Societat Catalana de 
Medicina Legal i Toxicologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 352-
01502/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

1.48. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Morlans Molina, sacerdot de la diòcesi 
de Barcelona i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi (tram. 352-01503/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la proposta.

El vicepresident

Diputats i diputades, si els sembla bé, obrim la sessió.

Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 
Reglament del Parlament)

I, abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia, els demano si es pot 
aprovar l’ampliació de l’ordre del dia, per tal d’incorporar l’elecció del nou president de 
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la comissió, arran de la baixa –que tots vostès coneixen–, com a membre de la comis-
sió, de l’honorable senyor Germà Gordó i Aubarell.

Si algun grup vol fer ús de la paraula o..., en cas contrari... (Veus de fons.) Sí? Des-
prés? (Pausa.) Molt bé. 

Doncs, aleshores entenc que la comissió assenteix a aquesta ampliació de l’ordre 
del dia; s’aprova l’ampliació de l’ordre del dia per assentiment. i, per tant, incorporem 
aquest punt, que és de ratificació del president o presidenta proposat pel Grup Parla-
mentari, en aquest cas, de Junts pel Sí, eh?

La presidència de la comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, i 
amb l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de gener de 2016, correspon al Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, que ha designat el diputat Lluís Guinó i Subirós per ocupar el 
càrrec. 

Els demano, per tant, també, l’assentiment per ratificar la candidatura proposada. 
(Pausa.)

Hi ha una petició de paraula, senyor Giner?

Joan Giner Miguélez

Bé, doncs, sembla que ens trobem amb un relleu de presidència..., tot pactat, tot cal-
culat i crec que cal fer algun comentari sobre l’assumpte. És que aquest relleu ve des-
prés d’un espectacle de ball de silencis de la mal anomenada «vella Convergència», que 
sembla que això no vagi amb ells, i això crec que cal posar-ho. No és un debat de les 
pomes podrides, és un debat de govern, perquè el senyor Germà Gordó era exconseller 
de Justícia, era exgerent de Convergència, cap dels dos tresorers imputats pel 3 per cent, 
Osàcar i Viloca. I, per tant, mentre això està passant, fem un relleu, com si res passés; 
però aquí, els màxims responsables, aquest cistell de pomes podrides, està en un ball de 
silenci, en un posar-se al costat per no ser vistos, que creiem que no és pertinent.

Al senyor Artur Mas se li està posant cara d’Esperanza Aguirre, perquè tot el món 
que té al seu voltant acaba sent imputat. El senyor Artur Mas hauria de nedar, de la 
mala maror que té al seu voltant. I, per tant, des d’aquí, des de Catalunya Sí que es Pot, 
no volem, diguéssim, que això quedi sense llum, quedi sense taquígrafs, i, per tant, vo-
lem que la mal anomenada «vella guàrdia de Convergència» es pronunciï, que no es 
posi a un costat respecte al que està passant. I, si no, demanarem immediatament la 
compareixença de l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, aquí al Parlament.

El vicepresident

Hi ha algun grup més que vulgui fer ús de la paraula? (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs, 
que s’incorpori a les funcions de la presidència i me n’alliberi, eh? (Rialles. Pausa.)

El president

Bé, bon dia a tots i moltes gràcies per la confiança dipositada. Em comprometo, en 
la mesura del possible, treballar de forma flexible com a president, treballant els temes 
a fons i donant veu a totes les posicions que estan representades en el plenari del Parla-
ment de Catalunya.

Elecció de la secretària de la comissió 

El segon punt de l’ordre del dia seria l’elecció de la secretària de la comissió. I, atesa 
la designació com a president de mi mateix, es procedeix ara a la substitució del secre-
tari de la comissió –abans era el secretari jo mateix–, assignada pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, que ha proposat la diputada Dolors Rovirola i Coromí.

I la qüestió que haig de plantejar és si això es pot adoptar..., aquesta proposta es pot 
adoptar per assentiment? (Pausa.)

Si és així, queda elegida la senyora diputada Maria Dolors Rovirola i Coromí com a 
secretària i, per tant, li prego que s’assegui al lloc que li correspon a la Mesa.

(La secretària ocupa el seu lloc. Veus de fons.)
S’ha fet una sol·licitud per part del Grup Parlamentari del Partit Socialista, i del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’una alteració de l’ordre del dia, amb la inclusió d’un 
segon, tercer i quart punt, amb relació al debat i votació de les sol·licituds de comparei-
xença que procedirem a fer a continuació.
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Per tant, el que posem a votació sobre la taula, per assentiment, és si es pot portar a 
terme aquesta alteració de l’ordre del dia. (Pausa.) Per tant...

(El president dona la paraula a Jordi Orobitg i Solé.)

Jordi Orobitg i Solé

Entenc que dona compliment als requeriments del Reglament i, per tant...

El president

Doncs, s’accepta aquesta sol·licitud.

Propostes d’audiència relatives a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (retirades)

352-01478/11, 352-01479/11, 352-01481/11, 352-01483/11, 352-01485/11 a 

352-01488/11, 352-01490/11 a 352-01492/11, 352-01495/11 a 352-01497/11 i 

352-01499/11 a 352-01503/11

I, llavors, passaríem a les votacions de les propostes d’audiència relatives a la Pro-
posta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de refor-
ma de la Llei orgànica 10/95, de 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de 
l’eutanàsia i d’ajuda al suïcidi. (Alba Vergés i Bosch demana per parlar.)

Alba Vergés i Bosch

Una qüestió..., no sé si és... És d’ordre del dia, vaja. És a dir, en l’agrupació dels 
punts 12 i 39, que són els punts 1.12 i 1.39, s’hi hauria d’afegir l’1.3, perquè la represen-
tació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona es correspon a la 
senyora María Casado, que la tenim en aquella mateixa agrupació. Era simplement per 
fer això, que ja ha estat comentat amb els altres grups. Sí? (Veus de fons.)

El punt 1.3, que està posat amb la resta de sol·licituds del Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, s’hauria d’agrupar amb els punts 1.12 i 1.39 que, en realitat, és la 
mateixa persona. Sí? I, després, quan arribem al nostre grup parlamentari, anunciarem 
una votació separada i una retirada de compareixences. O, si ho prefereixen, ho anuncio 
ja... (Veus de fons.)

Doncs, miri, mantenim la 1.27, per votar, de les sol·licituds del Grup Parlamentari 
Junts pel Sí, i retirem la resta de compareixences que formen part d’aquest grup de Junts 
pel Sí. 

La 1.27 la mantenim, que és la del senyor Josep Terés Quiles, president de la Comis-
sió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona.

El president

I la resta retirades?

Alba Vergés i Bosch

La resta retirades.

El president

Hi ha algun grup parlamentari més? (Pausa.)

Propostes d’audiència relatives a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (retirades)

352-01462/11, 352-01466/11, 352-01469/11 i 352-01471/11 a 352-01474/11

Sí? (Rosa Maria Ibarra Ollé demana per parlar.) Digui’m, diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies, president. En el nostre cas, el nostre grup retiraria totes les propostes 
de..., les sol·licituds que va fer, excepte la 1.13; totes les altres serien retirades. La pro-
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posta seria d’audiència en comissió del senyor José María Mena Álvarez. Aquesta és la 
que es mantindria. (Pausa.)

El president

Hi ha algun grup parlamentari més que retiri les sol·licituds de compareixença o po-
dem procedir ja a la votació? (Pausa.)

Propostes d’audiència acumulades d’Isabel Alonso Dávila, presidenta de 
l’Associació Dret a Morir Dignament

352-01456/11, 352-01460/11 i 352-01484/11

Comencem les votacions, per tant.
Els punts de l’ordre del dia que votaríem, una vegada retirat el punt 1.5, serien: l’1.1 i 

l’1.29, que corresponen a la Proposta d’audiència en comissió de la senyora Isabel Alon-
so Dávila... (Veus de fons.)

Rosa Maria Ibarra Ollé

L’1.5 no l’hem retirat. Potser no m’he explicat bé. No, eh? (Veus de fons.) Sí, exacte, 
les que estan, diguéssim, relacionades conjuntament.

El president

Per tant, votarem conjuntament, si no hi ha cap inconvenient, l’1.1, l’1.5 i l’1.29.
Per tant, vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova el punt per..., les tres compareixences, per 19 vots a favor i 2 abstencions. 

Per tant, queden aprovades.

Propostes d’audiència acumulades de Núria Terribas i Sala, directora de 
la Fundació Víctor Grífols i Lucas i jurista especialista en bioètica

352-01457/11 i 352-01463/11

Ara procedirem a la votació dels punts de l’ordre del dia número 2, que correspon a 
l’audiència en comissió de la senyora Núria Terribas, que és la directora de la Fundació 
Grífols i Lucas, i l’1.8, que es refereix a la proposta d’audiència en comissió de la matei-
xa persona; que han estat proposades, en un cas, per Catalunya Sí que es Pot i, en l’altre, 
pel Partit Socialista.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden les propostes aprovades per 19 vots a favor i 2 abstencions, del Partit Popular.

Propostes d’audiència acumulades de Montserrat Busquets Surribas, 
vocal de la Comissió Deontològica del Col·legi d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona i del Comitè de Bioètica de Catalunya

352-01461/11 i 352-01498/11 

Votarem, seguidament, els punts de l’ordre del dia números 6 i 43, que corresponen 
a la senyora Montserrat Busquets Surribas, que és vocal de la Comissió Deontològica 
del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona, proposada pel Partit Socialista. I, la 
mateixa persona, proposada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden, per tant, aprovades també les compareixences..., o queda la compareixença 

de la senyora Montserrat Busquets Surribas, per 19 vots a favor i 2 abstencions.
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Propostes d’audiència acumulades de Victòria Camps i Cervera, 
catedràtica de filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya

352-01464/11 i 352-01493/11 

Passem als punts de l’ordre del dia 9 i 38, que es refereixen a la mateixa persona, que 
és la senyora Victòria Camps, catedràtica de filosofia moral i política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i ha estat proposada, també conjuntament, pel Partit Socialista 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Ha estat aprovada, la proposta d’audiència, també per 19 vots a favor i 2 abstencions, 

del Partit Popular.

Propostes d’audiència acumulades de Josep M. Busquets, secretari del 
Comitè de Bioètica de Catalunya i president de la Junta Directiva de la 
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut

352-01465/11 i 352-01480/11 

Seguidament, votarem els punts de l’ordre del dia 10 i 25, que corresponen a la ma-
teixa persona. En aquest cas, també proposta coincident del Partit Socialista i del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, Josep Maria Busquets, que és secretari del Consell de 
Bioè tica de Catalunya.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Igual que en els punts anteriors, ha estat aprovada, la proposta, per 19 vots a favor i 

2 abstencions.

Propostes d’audiència acumulades de Maria Casado González, 
catedràtica de filosofia i dret, membre de la Càtedra UNESCO 
de Bioètica de la Universitat de Barcelona i directora del centre 
d’investigació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la 
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi

352-01458/11, 352-01467/11 i 352-01494/11 

Els punts de l’ordre del dia que votarem seguidament, en què hi ha una incorporació 
del punt 3, a què ha fet referència la portaveu del Grup de Junts pel Sí, i que correspon, 
de fet, a la mateixa persona, que és la María Casado González, catedràtica de filosofia i 
dret i membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada igualment per 19 vots a favor i 2 abstencions.
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Propostes d’audiència acumulades de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, 
cap del Servei de Cures Pal·liatives i membre de la Universitat de 
Vic, director de la càtedra de Cures Pal·liatives d’aquesta universitat i 
director de l’Observatori Qualy, centre col·laborador de l’Organització 
Mundial de la Salut per a programes públics de cures pal·liatives, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi

352-01470/11, 352-01475/11 i 352-01489/11 

Seguidament, els punts de l’ordre del dia que procedim a votar són el número 15, 
el 20 i el 34. Es refereixen també a la mateixa persona, que és el senyor Xavier Gómez 
Batiste, que és el cap de Servei de Cures Pal·liatives i membre de la Universitat de Vic. 

A proposta del Partit... (Esperanza García González demana per parlar.) Digui’m.

Esperanza García González

Sí, president, nosaltres sol·licitaríem el vot separat d’aquesta..., de la 15 i de la 34, si 
us plau. (Remor de veus.) Ah!, és la mateixa persona? Ui! perdó, m’he equivocat –perdó.

El president

D’acord –d’acord. Per tant, són els punts 15, 20 i 34; es refereixen a la mateixa per-
sona, Xavier Gómez Batiste, i han estat proposades pel Partit Socialista, pel Partit Po-
pular de Catalunya i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, han estat votats per 21 vots a favor i cap abstenció.

Proposta d’audiència de Marcos Ariel Hourmann, doctor en medicina, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi

352-01459/11

Ara votem les sol·licituds del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, que és 
l’1.4, que es refereix a la proposta d’audiència en comissió de Marcos Ariel Hourmann, 
doctor en medicina.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Ha estat aprovada per 19 vots a favor i 2 abstencions.

Proposta d’audiència de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi

352-01468/11

Seguidament votem les propostes..., o la proposta número 1.13, que és la sol·licitada 
expressament pel Partit Socialista, i que correspon al senyor Josep María Mena Álva-
rez, que és l’ex-fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 19 vots a favor i 2 abstencions.
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Proposta d’audiència de Cristina Monforte Royo, vicedegana de 
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat 
Internacional de Catalunya i membre de la Càtedra WeCare: Atenció 
al Final de la Vida, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi

352-01476/11

Seguidament procedim a la votació de les propostes del Grup del Partit Popular de 
Catalunya. I, en primer lloc, que és la 1.21, correspon a la senyora Cristina Monforte 
Royo, que és vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Univer-
sitat Internacional de Catalunya i membre de la Càtedra WeCare: Atenció al Final de la 
Vida.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada, la proposta, per 6 vots a favor i 15 en contra.

Proposta d’audiència de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l’Àrea 
Sociosanitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital 
Sagrat Cor de Martorell i professor associat de psiquiatria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, 
de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi

352-01477/11

Seguidament correspon la votació del senyor Manuel Sánchez Pérez, que és coordi-
nador de l’Àrea Sociosanitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sa-
grat Cor de Martorell i professor associat de psiquiatria a la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions, per tant.
Queda la proposta rebutjada per 6 vots a favor i 15 vots en contra.

Proposta d’audiència de Josep Terés Quiles, president de la Comissió 
de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi

352-01482/11

Procedirem a la votació del punt proposat pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que 
és l’1.27 i que correspon al president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, que és el senyor Josep Terés Quiles.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada, la proposta, per 19 vots a favor i 2 abstencions.
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Sol·licituds de compareixença acumulades del secretari general de 
Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure 
designació del lloc de director i de subdirector de Tractament del Centre 
Penitenciari d’Homes de Barcelona i sobre el cessament de vuitanta-nou 
interins de l’àmbit penitenciari en data del 31 de maig de 2017

356-00681/11, 356-00682/11 i 356-00683/11

S’han acabat les votacions respecte a les sol·licituds de compareixença. I, com que 
s’ha ampliat l’ordre del dia, procedim a tractar el primer punt, que és la sol·licitud de 
compareixença del secretari general de Justícia davant la comissió perquè informi so-
bre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de director de Tractament 
del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona. La proposta és del Grup Parlamentari...? 
(Veus de fons.) Del Grup Socialista i de Ciutadans. Tal com hem comentat, tenen... Qui 
vol intervenir per fer la presentació de la sol·licitud?

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, president. Hemos solicitado la alteración del orden del día para que compa-
rezca el secretario general de Justicia, el señor Adrià Comella, en relación con dos reso-
luciones. La primera de ellas, la resolución JUS/1080/2017, de 17 de mayo, de convoca-
toria para..., la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director del Centre 
Penitenciari Obert 1 de Barcelona.

I que informe de las circunstancias de esta resolución, por la que se saca a concur-
so..., después de haber anunciado el cierre de la Modelo, que está previsto para mañana, 
día 8 de junio, y donde ha estado ubicado el Centro Penitenciario Obert 1, y habiéndo-
se trasladado la actividad de este centro penitenciario al Centro Penitenciario Obert 2, 
según la orden que establece el cierre de la Modelo. Y no entendemos que se convoque 
esta plaza.

Asimismo, solicitamos la comparecencia, y con idéntico motivo, para que infor-
me sobre la Resolución JUS/1079/2017, de 17 de mayo, también para..., la provisió, pel 
sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/subdirectora d’Interior i de subdi-
rector/subdirectora de Tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona. Esto 
es..., cuando se va a cerrar, ya les digo, mañana. No se entiende que se saque a concurso, 
que se haga esta resolución para contratar para un puesto de trabajo que ya no va a exis-
tir, y donde se establece expresamente, en la resolución por la que se acordó el cierre de 
la Modelo, que el Centro Penitenciario Obert 1..., las funciones del Centro Penitenciario 
Obert 1 pasan al Centro Penitenciario Obert 2.

También que nos explique sobre el cumplimiento de la moción acordada en el Ple-
no del Parlament, con el acuerdo favorable de todos los grupos parlamentarios, sobre el 
cierre de la Modelo. Y, muy especialmente, todo lo que se refiere a traslados de los fun-
cionarios a otros centros, y del personal interino que, al parecer, se les están extinguien-
do contratos, a pesar de garantizarse por parte del conseller de Justícia que no se perde-
ría ningún puesto de trabajo, ni de la Modelo ni de aquellos centros a los que acudieran 
o donde se integraría el personal de la Modelo.

Es por eso que solicitamos el voto favorable para la comparecencia. 
Muchísimas gracias.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada del Partit Socialista, Rosa María Ibarra, 
per exposar els motius de la sol·licitud de compareixença.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Jo no afegiré res més, perquè seria reiteratiu; els motius que ha 
explicat la diputada de Ciutadans són idèntics, en el seu cas i en el nostre, pels quals 
sol·licitem aquesta compareixença. I, simplement, doncs, demanar-li al president que es 
puguin substanciar els tres punts conjuntament, ja que la persona de qui es demana la 
compareixença és la mateixa.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per al posicionament, té la paraula, si hi té interès, el Grup 
de Catalunya Sí que es Pot, en primer lloc. (Veus de fons.) No? El Grup Popular, per al 
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posicionament? (Veus de fons.) No. La CUP - Crida Constituent, per al posicionament? 
(Veus de fons.) No cal. Junts pel Sí? (Veus de fons.) Senyor diputat.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. Bé, jo crec que tots els grups parlamentaris hauran 
de reconèixer que en aquesta legislatura no ha existit cap inconvenient a l’hora de com-
parèixer davant d’aquesta comissió quan així s’ha demanat, de manera reiterada, als di-
ferents membres del departament que formen part de l’estructura del Govern. Fins i tot 
el mateix conseller, el director general, el sub-director general d’Execució Penal o el de 
Serveis Penitenciaris, quan han estat cridats i s’entenia que la demanda era congruent, 
doncs, han comparegut i han fet les explicacions que es consideraven adients respecte a 
la informació que es demanava.

En aquest cas, entenem que, en el context del tancament del Centre Penitenciari Mo-
del, es donen una sèrie de circumstàncies a les que..., per part dels grups parlamentaris 
que han instat aquesta modificació de l’ordre del dia poden ser legítims i, per tant, no els 
qüestionem, el que passa és que nosaltres també entenem que és important optimitzar el 
temps no només en aquest cas de la mateixa comissió, sinó de l’estructura del Govern. 
I, en aquest sentit, crec que podríem tenir moltes de les respostes que estan demanant 
fent una gestió directa amb el Departament, com ha fet en aquest cas aquest grup parla-
mentari i el seu portaveu, i se li han donat unes explicacions que, si més no per a aquest 
grup parlamentari, són lògiques i coherents.

I en tant que li han estat mostrades a aquest grup, podrien ser compartides amb la 
resta, si no han dut a terme aquest esforç de comunicació. El que sí nosaltres els podem 
explicar és que, respecte a les circumstàncies que vostès plantegen pel que fa al director 
i als subdirectors, l’únic que s’ha fet és reparar una injustícia que estaven patint aquestes 
persones. Durant set anys, si no ho tenim malentès, han ocupat aquestes places sense 
que se’ls reconegués la seva categoria i, en aquest cas, el departament ha entès just que, 
precisament ara que es procedia al tancament d’aquest centre penitenciari, es reparés 
aquesta injustícia històrica.

Estem parlant de més de set anys en aquesta situació i que, per tant, aquestes per-
sones poguessin consolidar aquesta categoria que no poden exercir exclusivament en 
aquest centre penitenciari, sinó també en qualsevol altre.

Respecte als interins, entenem que, per part dels grups que ho proposen, existeix 
una confusió: una cosa són interins estructurals, és a dir, aquells que formen de manera 
permanent part de l’estructura del departament, i aquells que ho són conjunturals, és a 
dir, aquells que, per exemple –a títol d’exemple–, el que fan és dur a terme substitucions. 
En aquest cas, les persones a les quals s’està donant fi a la seva relació laboral amb el 
departament són aquelles que, per la reincorporació de la persona a la que substituïen, 
doncs, lògicament, veuen acabada la seva relació laboral amb el departament. I no tenen 
a veure en cap cas amb el tancament del Centre Penitenciari Model ni amb els trasllats 
que..., com bé s’ha explicitat, i jo crec que moltes vegades ha estat la voluntat del depar-
tament, no només no minvarà la plantilla adscrita en aquest cas als centres penitenciaris 
de Catalunya, sinó que fins i tot s’incrementarà lleugerament, no?

Des d’aquest punt de vista, entenem que la comunicació ha de prevaldre sobre els 
posicionaments polítics sords, és a dir, que porten a discussió, en aquest cas, en aquesta 
comissió, assumptes sense haver fet el més mínim esforç d’entendre el perquè de les si-
tuacions. Nosaltres, per coherència, doncs, ens hi oposarem. Votarem desfavorablement 
respecte a aquestes compareixences.

El president

Gràcies, diputat. (Veus de fons.) Digui’m. Sí? (Pausa.) Vol parlar? (Rialles.) No, és 
que ja anava a proposar per fer les votacions, eh? (Remor de veus.)

Rosa Maria Ibarra Ollé

No, simplement agrair-li la consideració respecte a la utilitat del temps d’aquesta co-
missió i dels diputats i diputades, però, com vostè sabrà, la nostra funció és la de contro-
lar, entre d’altres, la tasca del Govern, no? I, per tant, li agraïm molt l’explicació, que ha 
consumit un temps d’aquesta comissió també, però, clar, evidentment, nosaltres mantin-
drem la nostra sol·licitud de compareixença, perquè entenem que qui ha de venir a com-
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parèixer i explicar-nos potser el mateix que vostè ens ha explicat és realment qui està en 
el Govern, que, en aquest cas, és el secretari general. 

Gràcies.

El president

Digui’m, senyora De Rivera. Digui’m.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias. En idéntico sentido a lo que ha dicho mi compañera socialista. Nosotros 
queremos hablar con el Govern y nuestra obligación es de control al Govern. Por tan-
to, nosotros mantenemos la petición de comparecencia, porque esto que usted ha dicho, 
que es para reparar una injusticia histórica de siete años, resulta que tiene consecuen-
cias dinerarias. Por tanto, es otorgar un grado a unos señores que hace que..., estos se-
ñores no van a ser directores de ningún centro, se cierra el centro de la Modelo y van a 
estar cobrando un dinero que no tendrían que cobrar. Si no es que... 

En todo caso, que pongan una demanda, o hubieran puesto una demanda solicitan-
do su categoría real, que se consolidase su categoría. Desconozco el procedimiento, su-
pongo que sería en el contencioso-administrativo. Pero entendemos que, a diez días de 
cerrar la Modelo, anunciado desde el mes de marzo, sacar el 27 de mayo esto, es tanto 
como malgastar el dinero de los contribuyentes, el cual no sobra. Nada más. 

Muchas gracias.

Jordi Orobitg i Solé

Si us plau, senyor president, per contradiccions, molt breument?

El president

Breument, sí, diputat.

Jordi Orobitg i Solé

No, només per dir que ja he manifestat en la meva intervenció que entenia legítimes 
les pretensions dels grups i que, per tant, respecto que vostès la mantinguin, no esperava 
una altra cosa, però això no obsta que, per part del nostre grup, puguem manifestar el 
nostre posicionament. I, pel que vostè diu, que li sembla injust o té conseqüències dine-
ràries, si vostè em permet la meva valoració personal i atenent als drets dels treballa-
dors, el que s’ha fet és que unes persones durant set anys han fet una feina per la que no 
percebien el que els corresponia ni tenien la categoria professional que els tocava. 

Moltes gràcies.

El president

Bé. Procedim a la votació de les tres sol·licituds de compareixença. Es pot fer con-
juntament, hem quedat, diputada? (Pausa.)

Per tant, procedim a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, han quedat aprovades, les sol·licituds de compareixença, per 11 vots a favor 

i 10 en contra.
Moltes gràcies, i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i un minut.
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