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Sessió 26 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a tres quarts de dues del migdia. 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 Carmina Castellví i Vallverdú, Violant Cervera i Gòdia, Jordi 

Cuminal i Roquet, 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; Rosa Maria Ibarra Ollé, pel G. P. Socialista; Àngels Martínez Castells, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, 

i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: 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. 270-00005/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Elaboració del dictamen (text presentat: BOPC 312, 22).

El president
Bon dia, senyors diputats. Donem inici a la Comissió de Justícia del dia 13 de 

juliol, que és la sessió número 26. 
I, abans de començar, els grups parlamentaris que hagin de comunicar alguna 

substitució que ho facin. (El president dona la paraula a Carmen de Rivera i Pla.)

Carmen de Rivera i Pla 
Sí, per substitució del senyor José María Espejo, ho farà el senyor Martín Barra.

El president
Molt gràcies. (Alba Vergés i Bosch demana per parlar.) Diputada?

Alba Vergés i Bosch
Doncs, la senyora Violant Cervera substitueix la senyora Adriana Delgado, i jo 

mateixa substitueixo..., un company del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. (Rialles 
i veus de fons.) El diputat Albert Batet –el diputat Albert Batet.

Gràcies.
(Àngels Martínez Castells demana per parlar.)

Àngels Martínez Castells
I Àngels Martínez Castells, per Catalunya Sí que es Pot, substitueix Joan Giner.

El president
Bé, la proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats... (Gabriela 

Serra Frediani demana per parlar.) Gabriela. 

Gabriela Serra Frediani
Substitueixo el senyor Benet Salellas.

El president
Gràcies, diputada.
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penalització de l’eutanàsia i ajuda al suïcidi. Aquesta és una proposta presentada pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular.

Tal com els deia, té vostè dos minuts per presentar la proposta. Per tant, té la pa-
raula la diputada de Junts pel Sí, Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

No caldrà estar tots els dos minuts. Simplement, donar les gràcies per convocar 
aquesta Comissió de Justícia avui per poder aprovar en el proper Ple aquesta 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 Codi penal, de despenalització de l’euta-
nàsia i l’ajuda al suïcidi. És un pas important, que fem a iniciativa de quatre grups 
parlamentaris i que de ben segur que el Parlament de Catalunya votarà en el proper 
Ple. Moltes gràcies.

Com saben, no hi ha hagut esmenes i, per tant, estem votant el text original que 
es va presentar.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula el diputat de Ciutadans.

Martín Eusebio Barra López

No. Gracias, no es necesario.

El president

Gràcies. Tampoc? (Veus de fons.) Té la paraula el diputat del Partit Popular.

Fernando Sánchez Costa

Jo només per dir que celebro que els grups proposants pensin que d’aquí uns 
mesos seguiran al Congrés dels Diputats per poder votar a favor d’aquesta proposta 
que envien allà.

Alba Vergés i Bosch

El que se... –perdó.

El president

Digui’m, digui’m.

Alba Vergés i Bosch

El que seguirà en el Congrés dels Diputats és la proposta que avui presentem, 
que s’enviarà al Congrés dels Diputats. Per si queda algun dubte.

El president

Per tant, procedim a la votació del dictamen.
Vots a favor?
Divuit vots a favor, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parla-

mentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i Grup Parlamen-
tari de la CUP - Crida Constituent. (Veus de fons.) I el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. (Algú diu: «No, no!») Ah, no? No? (Veus de fons.) Lletrada, lletrada...

Abstencions?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
I vots en contra?
Un, del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i quatre minuts.
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