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Sessió 2

La sessió s’obre a les onze del matí i dos minuts. Presideix la presidenta del Parla-

ment, acompanyada dels membres de la Mesa de la Diputació Permanent Lluís Guinó i 

Subirós, vicepresident primer; José María Espejo-Saavedra Conesa, vicepresident segon; 

Anna Simó i Castelló, secretària primera, i David Pérez Ibáñez, secretari segon. Assisteixen 

la Mesa el secretari general i el lletrat major.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, David Bonvehí i Torras, Lluís 

M. Corominas i Díaz, Marta Pascal i Capdevila, Irene Rigau i Oliver, Marta Rovira i Vergés i 

Rogent Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Inés Arrimadas García, Carlos Carrizosa 

Torres i Fernando de Páramo Gómez, pel G. P. de Ciutadans; Eva Granados Galiano, pel 

G. P. Socialista; Josep Lluís Franco Rabell i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que 

es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, 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

1. Composició de la Mesa de la Diputació Permanent (tram. 397-00001/11). Elecció del 

vicepresident primer o vicepresidenta primera de la Diputació Permanent. Elecció del se-

cretari segon o secretària segona de la Diputació Permanent.

2. Decret llei 6/2017, del 24 d’octubre, sobre el règim de millores de la prestació econò-

mica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya 

(tram. 203-00013/11). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-

gació del decret llei.

La presidenta

Bon dia a totes i a tots.

Composició de la Mesa de la Diputació Permanent
397-00001/11

Iniciem la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia, que és la composició de la 
Mesa de la Diputació Permanent.

Ateses les renúncies de l’anterior vicepresident i de la secretària segona, cal pro-
cedir, d’acord amb l’article 73.3 del Reglament, a l’elecció del vicepresident o vice-
presidenta primera, i també del secretari o secretària segona.

Procedirem, doncs, a la votació. D’acord amb l’article 43.2 del Reglament, per a 
l’elecció dels membres de la Mesa cada diputat ha d’escriure el seu nom a la papere-
ta, i surt elegit el qui obté la majoria de vots. Com veuen, tenim dues urnes: procedi-
rem a la votació del vicepresident primer, que serà aquesta urna, aquesta de la dreta, 
i del secretari segon o secretària segona, que és l’urna de l’esquerra. Aniré cridant 
per ordre alfabètic.

En primer lloc, la senyora Inés Arrimadas. (Pausa.) Arriba, la se...? Senyora Ar-
rimadas, l’estàvem cridant a votar; pot escriure el nom. Aquí va el vicepresident pri-
mer i aquí va el secretari segon. (La presidenta n’assenyala les urnes. Pausa. Veus 
de fons.) No, no, fem la votació alhora. Per tant, en aquesta urna el vicepresident o 
vicepresidenta, i en aquesta urna el secretari o secretària. (Pausa.) Senyora Arrima-
das, estem esperant... Gràcies.

(La presidenta crida per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin llur pa-
pereta a l’urna.)

Ara començaré amb l’escrutini. Començarem per l’urna del vicepresident.
(Es procedeix a l’escrutini.)
Els resultats són 5 vots en blanc i 15 vots a favor del senyor Lluís Guinó.
A continuació farem l’escrutini del secretari segon.
(Es procedeix a l’escrutini.)
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Els resultats són 1 vot en blanc i 19 vots a favor del senyor David Pérez.
Per tant, acabat el resultat, demano als nous membres de la Mesa que ocupin el 

seu lloc. Si us plau, el senyor Guinó i el senyor Pérez...

Decret llei 6/2017, del 24 d’octubre, sobre el règim de millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de 
l’Administració de justícia a Catalunya

203-00013/11

I ara, a continuació, ja passem al següent punt de l’ordre del dia. El segon punt 
de l’ordre del dia és: debat i votació sobre la validació del Decret llei 6/2017, del 24 
d’octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat tempo-
ral del personal al servei de l’Administració de justícia de Catalunya.

D’acord amb l’article 155.2 del Reglament, un membre del Govern ha d’exposar 
davant la cambra les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat. Atès que 
el Govern de la Generalitat ha estat cessat, cal entendre que aquesta intervenció no 
es pot dur a terme i, per tant, passarem a continuació, ja, a la intervenció dels grups 
parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el senyor José María Espejo Saavedra, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí; muchas gracias, presidenta. Desde mi grupo parlamentario nos alegramos..., 
aunque llegue tarde, este decreto ley sirve, en todo caso, para revertir en cierta me-
dida los graves recortes de derechos sufridos por los funcionarios de la Adminis-
tración en general, de la Administración de la Generalitat, y en particular de la Ad-
ministración de justicia, y de los que han sido responsables los partidos que han 
gobernado en las diferentes administraciones, tanto en la Generalitat como también 
en otras administraciones del resto de España.

La recuperación de los derechos de los funcionarios siempre ha sido una priori-
dad de mi grupo parlamentario, tanto en Cataluña como en el resto de España, y en 
esta línea, también aquí, en el Parlament de Catalunya, han ido muchas de nuestras 
iniciativas. Es cierto que los funcionarios de justicia en este ámbito han sufrido una 
discriminación, con el resto de los funcionarios de la Generalitat, inexplicable, que 
recuperaron ya los funcionarios de la Administración, este derecho, varios meses 
antes y que ahora se corrige esa discriminación mediante este decreto ley. Aunque 
sea un poco tarde, en todo caso, es una buena noticia, y por eso el posicionamiento 
de nuestro grupo parlamentario será favorable a la convalidación de este decreto ley.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Espejo. A continuació té la paraula la senyora Eva Granados, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Eva Granados Galiano

Gràcies. Com s’ha dit, avui fem el debat i votació de la validació del Decret 
6/2017, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, que va iniciar el 
Departament de Justícia, el Govern de la Generalitat. Com saben, el nostre Estatut, 
al seu article 103.1, dona competències normatives a la Generalitat sobre el personal 
no judicial al servei de l’Administració de justícia, i hem de recordar que el 2013 la 
Generalitat va aprovar un decret en què el que feia era suspendre la retribució al cent 
per cent de les incapacitats temporals d’aquests treballadors, excepte en tres situa-
cions: en el cas de dones embarassades, en el cas de víctimes de violència de gènere 
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i en situacions d’incapacitat temporal que comportessin l’hospitalització o una inter-
venció quirúrgica.

Com s’ha dit abans, tenim un antecedent, que són la resta dels treballadors, del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del sector públic, i també de 
les universitats públiques. Va ser en la sessió parlamentària del mes de juliol, el dia 
27 de juliol, que es va validar el decret en el que es restituïen, també per la insistèn-
cia dels sindicats i també dels debats que hi ha hagut, que han tingut lloc en aquest 
Parlament..., i de manera que s’incorporaven aquests i altres drets que hem anat re-
clamant i que es van perdre, per part del Govern, el 2012.

És veritat que es va aprovar, aquest decret, es va convalidar el mes de juliol, però 
tan cert és això com que es van descuidar al personal de justícia. I és per això que 
avui estem reunits aquí, a la Diputació Permanent, per convalidar el decret d’una 
part dels treballadors de la Generalitat que no van ser inclosos en aquest decret del 
mes de juliol.

Aquell decret el va validar per unanimitat, el Parlament, al mes de juliol, i avui 
el Grup Socialista, en el decret relatiu al personal de l’Administració de justícia, 
també el votarem favorablement.

Els nous supòsits excepcionals que es recollien en el decret de juliol són els que 
ara també es recullen en aquest decret llei que avui estem debatent, i el que fan és 
fer-los extensius a aquest personal de l’Administració de justícia.

Nosaltres volem fer dues qüestions sobre aquest tema. Ens fem una pregunta, i 
és: per què tots els treballadors de l’Administració van ser inclosos al mes de juliol 
i es van descuidar els treballadors del sector de la justícia? I entenem que han estat 
discriminats respecte a la resta de treballadors de la Generalitat.

I amb relació a això, en aquesta discriminació dels treballadors del sector de l’Ad-
ministració de justícia, també ens sorprèn que hi hagués un esborrany, un projecte 
de decret que tenia una disposició transitòria que parlava dels efectes retroactius del  
decret que avui convalidarem amb la mateixa data que la resta de treballadors, i 
aquest esborrany va canviar i el que avui es sotmet a votació el que fa és suprimir la 
retroactivitat que inicialment es preveia; de manera que els drets d’aquests treballa-
dors neixen des del moment que entra en vigor aquest decret, i, per tant, essent discri-
minats respecte al conjunt dels treballadors de l’Administració.

Per fer una mica de repàs del que està passant, del decret i de què és el que incor-
pora: incorpora supòsits d’especial gravetat i que han de ser mereixedors de màxima 
protecció. Així, a partir d’avui es protegirà la salut de la dona en situacions especial-
ment vulnerables: incapacitat temporal derivada d’un tractament de reproducció as-
sistida, del període de lactància, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer tri-
mestre de gestació; també es protegeix la situació d’incapacitat temporal derivada de 
malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent, 
i la situació d’incapacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, i 
també s’amplien els supòsits de malalties considerats especialment greus, més enllà 
dels processos oncològics, incloent una relació de malalties que tenen el tractament de 
malalties greus o que estan subjectes a una declaració obligatòria.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista no podem més que votar favora-
blement a la recuperació d’uns drets que als funcionaris se’ls va suspendre el 2012 
i que recuperen cinc anys més tard. Però no podem estar de dir-nos –i fer aquesta 
autocrítica avui també– que s’ha trigat massa en recuperar-los, que es podrien haver 
aprovat en qualsevol llei de pressupostos o de mesures fiscals i financeres, aquesta 
darrera del 2016 o abans, o de manera extraordinària; que s’hauria d’haver fet més 
feina a la mesa de la funció pública per acordar la recuperació d’aquests drets i altres 
drets suspesos, com moltes vegades aquest Parlament ha votat i ha aprovat, però que 
no s’ha dut a la pràctica.

Gràcies.
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La presidenta 

Gràcies, senyora Granados. A continuació té la paraula el senyor Lluís Rabell, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, presidenta. Primer, abans de comentar el decret llei que se’ns sotmet 
avui a discussió, recordar o recollir una qüestió que evocava al principi, encara que 
fos molt breument la presidenta, i és que estem tenint un debat amb una greu anoma-
lia, que jo crec que val la pena posar en relleu. 

La presidenta deia que normalment aquest decret llei hauria d’estar exposat aquí 
pel Govern de la Generalitat. El fet que no sigui el cas, no només és un greu proble-
ma administratiu, sinó un greu problema polític que no podem deixar de remarcar; 
no només el Govern està suspès, sinó que una bona part d’aquest Govern es troba a 
la presó. Per tant, no és una situació banal, i jo crec que tots n’hem de ser conscients 
i remarcar-ho un cop més, senzillament això.

Dir, en segon lloc, que, per descomptat, nosaltres donarem suport..., una opinió 
favorable, un vot favorable a la tramitació, a l’aprovació, a l’adopció final d’aquest 
decret llei en la mesura que correspon tant a les demandes reiterades dels sindicats i 
als acords establerts en les meses de negociació amb l’Administració, com a la ma-
nifestació unànime del Parlament de Catalunya en reiterades ocasions. És cert, ja 
s’ha dit abans, això arriba tard, aquest restabliment de drets arriba tard, en el sentit 
de recuperar, de restablir drets que van ser retirats, manllevats a funcionaris de l’Ad-
ministració pública de Catalunya i que, de fet, es troben amb retard respecte a fun-
cionaris de l’Administració pública de la resta de l’Estat, en aquest sentit, eh?

I acabar dient una cosa només: s’ha dit, però també crec que val la pena subrat-
llar-ho, que aquesta demanda de restabliment de drets era una opinió unànime de to-
tes les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya. Ho dic perquè es-
tem en un període en què, dissortadament, de vegades es fa política o es fa guerrilla 
política amb coses que no toca, que no tocaria. Jo espero que ningú tingui la temp-
tació, penso en el Govern espanyol, de prendre alguna iniciativa atzarosa recorrent 
aquest decret, eh? Esperem que no sigui així, que s’imposi també el seny i que no 
haguem de lamentar entrebancs, sobretot quan el que estem parlant és de restablir la 
situació de treballadors de la funció pública, de drets adquirits i de drets, com s’ha 
remarcat també aquí, de particular sensibilitat.

Per tant, esperem que el seny s’imposi i que aquest decret no tingui cap entre-
banc en la seva aplicació.

La presidenta

Gràcies, senyor Rabell. A continuació té la paraula el senyor Alejandro Fernán-
dez, del Grup Parlamentari Popular de Catalunya.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. De manera molt telegràfica, perquè ja s’ha expli-
cat pràcticament tot, en tres punts: primer, que efectivament arriba tard, però que, en 
qualsevol cas, justifica la celebració d’aquesta Diputació Permanent, que tenia altres 
punts a l’ordre del dia però que aquest és, sense cap mena de dubte, el més rellevant.

Dos: nosaltres, com a Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, ha-
víem denunciat en diverses iniciatives parlamentàries aquest tracte diferencial, dis-
criminatori envers els funcionaris de Justícia. No vam ser els únics, també d’altres 
grups van presentar iniciatives en el mateix sentit, que es van aprovar.

I tres: nunca es tarde si la dicha es buena. I, per tant, nosaltres celebrem el que 
avui aprovem.

Moltíssimes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Fernàndez. A continuació té la paraula la senyora Gabriela Ser-
ra, de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, presidenta. Començar dient que faig meves les observacions que el se-
nyor Rabell ha fet respecte a l’anomalia en el procediment d’aprovar aquest decret.

I simplement dir que, com no podia ser d’una altra manera, com a CUP - Crida 
Constituent votarem a favor de l’aprovació d’aquest decret, perquè simplement res-
tituir drets als treballadors i treballadores de l’Administració de justícia és quelcom 
indispensable, i, per tant, endavant.

La presidenta

Gràcies, senyora Serra. A continuació té la paraula el senyor Roger Torrent, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Està bé que, a propòsit d’aquest decret, alguns grups es facin 
preguntes i interpel·lin el Govern. El que passa és que aquestes preguntes i aquestes 
interpel·lacions seran retòriques, perquè el Govern malauradament no pot respondre. 
I no pot respondre degut a aquesta anomalia, deia el senyor Rabell –m’hi sumo–, i 
jo diria «escandalosa», «escandalosa anomalia democràtica». Avui el Govern no pot 
presentar aquest decret, que seria el normal, seria el que tocaria en democràcia que 
fos el Govern qui presentés aquest decret, i no aquí, sinó a l’hemicicle, amb total 
normalitat.

Però, a més a més, es dona el cas que justament el titular d’aquest departament, 
el conseller Mundó, no només no pot presentar-lo perquè el Govern està cessat, sinó 
que, a més a més, és a la presó. I, per tant, no pot ser aquí ni físicament al Parlament 
de Catalunya, és injustament i antidemocràticament a la presó.

Dit això, òbviament, un dels reptes i dels compromisos del Govern i d’aquesta 
majoria o d’aquest grup majoritari de la cambra durant aquesta legislatura han estat 
recuperar aquells drets i aquelles prestacions que havien estat reduïdes o retallades. 
I aquest era un repte, hi insisteixo, i un compromís no només del Govern, sinó d’a-
quest grup parlamentari.

Per tant, avui és una bona notícia, perquè recuperem bona part d’aquests drets, 
bona part d’aquestes prestacions, en aquest cas, doncs, els treballadors del Depar-
tament de Justícia, i això és fruit d’aquesta voluntat del Govern; però també dels 
acords i les negociacions que s’han produït amb els sindicats a la mesa de funció 
pública. Per tant, avui és un pas més, un pas més imprescindible, però, en qualsevol 
cas, un pas més. 

Per tant, i amb això acabo, i encara que els murs de la presó siguin molt gruixuts 
i no ens pugui escoltar, acabo donant les gràcies al conseller Mundó, que, malgrat 
tot, ha avançat i ha fet bons aquests compromisos i aquests reptes amb els quals ini-
ciàvem aquesta legislatura, que ara, malauradament, s’ha vist estroncada per l’apli-
cació d’aquest article 155.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Torrent. 
Acabat el debat, procedirem a la votació. 
En tot cas, començarem pels vots favorables a la validació del decret.
Hi ha unanimitat; per tant, seran 20 vots favorables, cap en contra i cap abstenció.
Vist el resultat, el decret, doncs, ha quedat validat. I, d’acord amb l’article 155.5 

del Reglament, un cop s’ha validat el decret hem de preguntar als membres de la Di-
putació Permanent si volen que aquest decret es tramiti com a projecte de llei, pel 
procediment d’urgència, de la mateixa Diputació Permanent. (Pausa.) D’acord.
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Atès que no hi ha cap petició en aquest sentit, doncs, aquest decret no es tramita-
rà com a projecte de llei.

Moltes gràcies a totes i a tots. I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i dotze minuts.
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