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FSC – CCOO QUALIFIQUEM DE “DEPLORABLES” 
LES DECLARACIONS DE ROSELL 

 
 
 
Les considerem una cortina de fum per eludir les responsabilitats dels empresaris en la 
sortida de la crisi i la situació de desocupació massiva 
  
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO rebutgem i considerem 
deplorables les declaracions del president de la CEOE, Joan Rosell, en què qüestiona 
l'existència d'altes xifres de persones desocupades a Espanya i el paper de les 
empleades i empleats públics en l'economia del país.  
 
 
Manifestació en defensa dels serveis públics 
 
"FSC-CCOO considerem que Rosell haurà d'assumir la responsabilitat de les seves 
paraules" 
 
"El senyor Rosell ha tornat a utilitzar la manipulació per alinear als seus partidaris 
empresarials i congraciar-se amb els poders econòmics als quals serveix, carregant d'una 
manera hiperagresiva i insultant contra el col·lectiu d'empleats públics que desenvolupen 
el seu treball, tornant a fer ús de la criminalització de persones que compleixen amb les 
seves tasques i col·laboren en l'economia nacional, aportant el seu esforç i treball ". 
 
Per a CCOO, Joan Rosell amaga la seva falta de propostes i alternatives a la crisi sota el 
mantell d'una perillosa demagògia, pensada per alimentar els sectors més ultramuntans 
de la societat, col·laborant a l'extensió d'una imatge de "migdiada, xaranga i 
incompetència laboral", aixafant, amb aquesta visió que projecta, el reiterat i repetit 
discurs empresarial que cal reforçar la imatge de la marca Espanya com un dels eixos de 
sortida de la crisi, per generar confiança tant externa com interna. 
 
Considerem que aquestes declaracions són una cortina de fum per eludir les 
responsabilitats dels empresaris en la sortida de la crisi i la situació de desocupació 
massiva. Així, imploren l'eliminació d'ocupació pública per generar negoci en el buit que 
deixa, davant la incapacitat dels empresaris de generar ocupació privada. 
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El manifestat pel president de la CEOE sobre l'ocupació i la gestió de la cosa pública no 
pot ser compartit de cap manera ni matís pel conjunt d'empresaris, que troben en l'àmbit 
de la gestió pública empara, cobertura i ajuda per a l'extensió o pervivència dels seus 
negocis, fent ús de l'esforç col·lectiu de les persones que presten el seu treball en les 
diferents administracions i que amb això regulen, administren, ordenen i projecten un 
mercat articulat sense el qual aquest país seria una "selva perillosa" en què imperaria la 
llei del més fort, millor armat i amb més sicaris sota el seu comandament. 
 
És aquest el model que proposa el president de la CEOE?. Negar l'existència de milions 
de persones aturades, carregar contra prestigioses institucions públiques com l'INE, o 
negar la realitat, ha de rebre el més absolut dels rebuigs d'aquesta federació de CCOO, 
que defensa la qualitat dels serveis públics i als treballadors i treballadores que hi presten 
una valuosa i insubstituïble prestació laboral. 
 
FSC-CCOO considerem que Rosell haurà d'assumir la responsabilitat de les seves 
paraules, degradant el funcionament de l'INE i de les enquestes i sistemes de mesura i 
còmput per la desocupació, amb la qual cosa crea una forta inestabilitat i desprestigi 
sobre la institució i la seva plantilla, el que es projecta com insolvència administrativa i 
aporta elements i instruments dialèctics als que volen vendre que "Espanya és un 
desastre" i el millor seria una intervenció punitiva sobre l'economia espanyola, amb fort 
impacte negatiu sobre salaris i condicions laborals. 
 
Les declaracions de Rosell són coincidents en el temps amb l'anunciada reforma de les 
administracions locals, que seran sotmeses a un fort desgast i retallada en competències i 
ocupació, cosa que també rebutgem la FSC-CCOO. 
 
Finalment, CCOO emplacem el Govern a no prestar la més mínima atenció a les 
declaracions de Rosell, ni a ser còmplice d'aquests despropòsits. 
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