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Castells assegura que la rebaixa de sous que prepara la 
Generalitat no afectarà a tots els funcionaris 

• El conseller d'Economia confirma una retallada del 5% en els salaris públics, però de forma proporcional a les
nòmines 

• ERC insta Montilla a aprovar les mesures dimarts i adverteix que no acceptarà reduccions en serveis socials

JOSE RICO 
BARCELONA 

La tisorada que prepara el Govern català per contenir la despesa i reduir el dèficit obligarà a rebaixar els sous 
dels funcionaris de la Generalitat, encara que no tots es veuran afectats per la mesura. 
 
El conseller d'Economia, Antoni Castells, ha deixat clar que la mesura serà proporcional al salari de cada 
treballador i que, encara que la mitjana de la retallada serà del 5%, alguns empleats públics no patiran cap 
rebaixa. Castells ha donat avui noves pistes de les mesures que el tripartit està estudiant i ha confirmat que 
aniran en la línia de les que va anunciar ahir José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
El conseller ha afirmat que el principal sacrifici recaurà sobre els funcionaris "per tenir el lloc de treball 
assegurat", i ha donat per fet que la rebaixa del seu salari serà també del 5%, com la del pla de l'Executiu 
central. "Es farà de manera progressiva i en funció dels salaris, de manera que, fins i tot, a alguns funcionaris no 
caldrà rebaixar-los el sou", ha assegurat Castells en la tribuna del Parlament, en resposta a una interpel·lació de 
CiU. 
 
Pel que fa als salaris dels membres del Govern, Castells ha reiterat que el president i els consellers assumiran 
una rebaixa "exemplar", encara que no n'ha concretat el percentatge. 
 
El titular d'Economia ha donat noves pistes de l'abast de la tisorada que prepara el tripartit. Segons ha explicat, 
l'estalvi en la despesa social afectarà les inversions de la Generalitat "que puguin esperar" i també l'aplicació 
d'alguns programes en execució, el desenvolupament dels quals "s'alentirà". Castells, no obstant, no ha 
concretat de quines inversions i programes es tracta. Així mateix, ha confirmat la pujada, d'un 7% a un 8%, de 
l'impost de transmissions patrimonials. 
 
Puigcercós adverteix 
 
Per la seva part, un dels socis del Govern, ERC, ha instat el president de la Generalitat, José Montilla, a 
concretar les mesures perquè puguin ser aprovades en la pròxima reunió de l'Executiu, dimarts. 
 
El líder dels republicans, Joan Puigcercós, després de contactar amb Montilla, ha advertit que el sacrifici que 
han de fer les autonomies ha de ser proporcional al seu dèficit, i que a Catalunya no se li pot demanar que 
assumeixi un esforç més gran quan fa dos anys que pren mesures anticrisi. 
 
"No ens trobaran si volen tocar les condicions laborals d'aquells que cobren menys de 1.000 euros o renunciar a 
serveis socials o educatius", ha assenyalat Puigcercós com a línies vermelles que ERC posarà per a les 
retallades.  
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D'una de les conselleries d'Esquerra, la d'Acció Social i Ciutadania, en depenen, per exemple, el 
desenvolupament de la llei de dependència o les ajudes pel naixement d'un fill. 
 

Anuncios Google 
Plan Renove Calderas 2010 
Pague 36 meses al 0% Sin Intereses Sólo por 43 € /mes.Tel 93 490 96 45 
www.mohergas.es/Barcelona 
Universitat URL-La Salle 
Assegura el Futur del teu Fill. Inverteix en la seva formació. 
CampusLaSalle.net/Universitat-URL 
Tu Hipoteca con BBVA 
Te regalamos 2.000€ al instante Euribor+0,49%, TAE 2,22%.Infórmate! 
www.bbva.es 

PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Fes-te fan d'EL PERIÓDICO a FACEBOOK. Clica aquí. 

EL PERIÓDICO a TWITTER. 

 


