
PROGRAMA DELS CANDIDATS A LA patronal espanyola 

Rosell reclama que es facin ERO a les 
administracions  
El president de Foment defensa una reducció del nombre d'ajuntaments

AEspanya hi ha un excés d'administracions i a més moltes d'elles tenen unes plantilles excessives, segons l'opinió del president de 
Foment del Treball i candidat a la presidència de la patronal CEOE, Juan Rosell. Així ho va expressar ahir a Barcelona per proposar 
acte seguit que es rebaixi el nombre d'administracions, començant pels ajuntaments, amb fusions o fins i tot reduccions, i que 
s'apliquin en el sector públic expedients de regulació d'ocupació (ERO) igual que es fa en les empreses en situacions de crisi. 

Rosell va resumir la seva proposta apel·lant a la necessitat que l'Administració «es gestioni com si fos una empresa». L'empresari 
va defensar aquestes iniciatives durant la seva intervenció en els esmorzars de treball PwC, en què va exposar les seves receptes 
per sortir de la crisi. El candidat a presidir la CEOE va fer especial èmfasi en la necessitat de reformar i reduir l'Administració, 
encara que també va apuntar altres canvis. 

L'empresari va considerar insostenible mantenir el nombre actual de funcionaris, que va xifrar en tres milions, i va afegir que 
almenys n'hi ha 150.000 que «s'han quedat sense feina» perquè s'han traspassat les competències, «però segueixen al seu lloc». 
Rosell va apuntar que haurà de ser la societat civil la que «impulsi» els partits perquè portin a terme aquest tipus de reformes 
perquè aquests, va sentenciar, per si mateixos no les posaran en marxa per por del cost electoral que tindrien. També va assegurar 
que s'haurà d'ampliar la reforma laboral i accelerar la de les pensions. 

HERRERO I LA REFORMA DE LA CEOE // En una trobada organitzada per l'APIE, un altre candidat, l'andalús Santiago Herrero, 
va posar més l'accent en la reforma de la CEOE: «Necessita una reconversió absoluta», va afirmar. L'organització «té uns mitjans 
excessius per a una eficàcia relativa» i va destacar que amb 21 vicepresidents no hi ha cap organització que tingui credibilitat. Va 
prometre que farà que les empreses «se sentin representades» a la CEOE, ja que ara hi ha moltes queixes pel paper de lobby que 
ha representat. 
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