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ERC DÓNA SUPORT A LES RETALLADES DE SOU 
DELS EMPLEATS PÚBLICS DE LA GENERALITAT  

 
Ahir al Parlament de Catalunya, CCOO hem presenciat la trista figura d’Esquerra Republicana de Catalunya 
donant suport a les retallades de sou que proposa el Govern de CIU.  
 
CCOO lamentem molt profundament el posicionament d’ERC i considerem totalment incomprensibles i 
incoherents les declaracions públiques dels seus dirigents en contra de les retallades i en la defensa dels 
serveis públics i el posicionament que adopta aquest grup en seu parlamentària. 
 
Considerem inadmissible i lamentable que un partit polític que es considera d’esquerres doni suport 
a les retallades de CIU, traint així els empleats p úblics , tal com va fer el Partit Popular l’any 2011.  
 
Els pressupostos per al 2013 no estan aprovats, per tant, no calia prendre la decisió de retallar-nos el sou, i 
sí que era possible reprendre el diàleg amb la part social per veure altres alternatives viables.  
 
Considerem lamentable i un frau als ciutadans de Ca talunya, que el partit polític d’ERC, que és el 
primer partit de l’oposició al Parlament de Catalun ya, doni suport a les mesures de retallades de sou 
del Govern de Convergència i Unió.  Els dirigents d’ERC s’haurien de aclarir si volen ser un partit de suport 
al Govern o un partit que realment fa oposició a les polítiques de retallades de drets salarials i laborals als 
empleats públics. 
 
De res serveix fer discursos on es considera els empleats públics com a estructures bàsiques d’Estat, per 
desprès ser capdavanters a tot l’Estat Espanyol en la pressa de decisions que suposen una nova retallada 
al sou dels empleats públics.  
 
Amb aquesta nova decisió del Govern de CIU amb el suport d’ERC, els empleats públics de la Generalitat 
tornem a ser capdavanters en retallades, ja que cap altra Administració, ja sigui central, local o de la 
resta d’autonomies, ha pres la decisió de retallar el sou als seus empleats públics durant l’any 2013 . 
 
Aquesta nova actuació erràtica d’ERC suposa un enterrament a les propostes socials que va prometre que 
defensaria quan es va presentar a les darreres eleccions autonòmiques. 
 
Per justificar aquesta actitud de traïdoria envers els empleats públics, Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) ha al·legat l’existència d’un acord amb CIU amb l’objectiu d’excloure de la retallada els empleats que 
cobren 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual (13.551,3 €). CCOO volem manifestar 
que a l’Administració de la Generalitat de Catalunya no h i ha cap empleat públic que cobri menys 
d’aquesta quantitat en còmput anual . Aquesta mesura ja la van aplicar l’any passat i saben perfectament 
que no queda exclòs de la retallada cap treballador/a de la Generalitat. 
 
 

CIU + ERC= RETALLADES AL EMPLEATS 
PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 


