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El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha acordat amb la resta d'organitzacions que 
formen part de la Plataforma Sindical i d'Associaci ons Professionals 
d'Empleades i Empleats Públics, el següent manifest : 

 

MANIFEST EN DEFENSA DELS EMPLEATS I SERVEIS PÚBLICS 

Com assenyalades víctimes de decisions erràtiques, els empleats públics estem convençuts que la crisi 

econòmica en la que Espanya està sumida des de fa ja diversos anys està sent gestionada de manera 

deficient pels successius responsables polítics.  

 

La indubtable necessitat de controlar la despesa pública s'està traduint en una política de retallades del 

nombre d'efectius i en la de les condicions laborals, retributives i socials dels empleats públics, i ve 

acompanyada d'una campanya de descrèdit de la labor que realitzen en tots els àmbits de 

l'administració.  

 

Davant això, les organitzacions signants d'aquest manifest, representants de la totalitat dels col·lectius 

de la funció pública, assenyalem el següent:  

 

1 . Els empleats públics són els encarregats d'ocupar, en nom de l'Estat, els serveis que aquest presta als 

ciutadans. D'igual manera són qui fan realitat les decisions polítiques i legislatives. Qüestionar el paper 

dels empleats públics desacredita a serveis públics essencials per a la societat com els que es realitzen 

en l'educació, la sanitat, la seguretat, l'atenció social i la justícia, entre altres.  

 

2 . Aquesta aplicació pràctica de les decisions polítiques davant la ciutadania precisa d'un personal 

qualificat. Els empleats públics espanyols accedeixen als seus llocs de treball després de demostrar 

àmpliament la seva qualificació i per mitjà d'un procés de selecció establert d'acord amb els principis 

d'igualtat, mèrit i capacitat que exigeix la Constitució Espanyola.  

 

3 . Els empleats públics presten a la societat un servei insubstituïble com a garants de la igualtat 

d'oportunitats per a tots els ciutadans, al dur els serveis essencials als llocs més recòndits del país, on no 

acudiria mai una empresa privada per una senzilla qüestió de rendibilitat econòmica.  

 

4 . L'estabilitat en el lloc de treball, ara qüestionada per la reforma laboral, garanteix la independència 

de l'empleat públic davant l'execució de les diverses polítiques i assegura la qualitat i permanència de 

les prestacions que s'ofereixen als ciutadans.  

 

Estem convençuts que hi ha solucions i vies alternatives per a reduir el dèficit públic que excloguin la 

política de retallades en la funció pública: solucions que passen per fer efectius els principis d'igualtat, 

capacitat econòmica i progressivitat que han d'inspirar el nostre sistema tributari (art. 31 de la 



Constitució), així com per la millora substancial del control de la despesa pública, que comporti una 

assignació eficaç i eficient dels recursos públics, sense retallar les despeses socials ni afectar 

negativament als empleats públics.  

 

Des d'aquest convenciment, i entenent la necessitat i urgència de realitzar ajustaments econòmics i la 

contribució solidària de tots per a treure al nostre país de la profunda crisi econòmica en que es troba, i 

observant que no s'estenen a la retallada d'altres despeses menys justificades, ni se centren en la 

possibilitat d'incrementar els ingressos a través del nostre sistema fiscal apel·lant a la solidaritat de les 

capes més afavorides de la nostra societat, proposem:  

 

• L'adopció decidida i urgent de les mesures necessàries per a afrontar una veritable lluita contra 

l'economia submergida i el frau fiscal, incloent una reforma en profunditat de la AEAT que optimitzi els 

seus recursos i potenciï una investigació centrada en els grups i sectors amb majors borses de frau. Així 

podrem reduir l'economia submergida als nivells dels països europeus del nostre entorn, el que ens 

aportaria una recaptació anual addicional de 38.500 milions d'euros.  

 

• La modificació de l'actual desproporció entre els tipus efectius als que tributen les grans societats i els 

quals graven a les microempreses i pymes, mitjançant l'augment de cinc punts en el nominal als 

beneficis superiors al milió d'euros, acostant així també l'esforç fiscal de les empreses al de les famílies 

espanyoles, el que suposaria 13.900 milions addicionals.  

 

• La implantació, en els termes aprovats en el Parlament Europeu, d'un impost a les transaccions 

financeres, que, segons la Comissió Europea, suposaria una recaptació entorn dels cinc mil milions 

d'euros a Espanya.  

 

• La creació ,en l'any 2013, d'un impost sobre la riquesa que superi els defectes i tanqui les vies per 

eludir l'actual impost sobre el patrimoni, temporalment recuperat només per a 2011 i 2012, que podria 

aportar 3.300 milions anuals.  

 

• L'exclusió dels guanys patrimonials especulatius del concepte de rendes de l'estalvi en l'IRPF, així com 

la modificació de la Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, per a establir un percentatge màxim de 

participació en les SICAV que no superi el 5% del seu capital màxim estatutari. Mesures que 

incrementarien la recaptació en 1.500 milions anuals.  

 

Finalment, instem als governants i a totes aquelles persones amb rellevància mediàtica a fer recaure les 

seves crítiques sobre les veritables causes que han dut al nostre país a la situació de dèficit, atur i deute 

públic en que es troba. En situacions de greu crisi, com la qual vivim, no caben les declaracions 

irreflexives sobre els serveis que presta l'Estat a través dels seus empleats públics ni sobre el rendiment 

professional d'aquests, sobretot quan el seu únic objectiu és crear polèmica i no aportar solucions.  

 

Per tot això, les organitzacions sindicals i professionals signants d'aquest manifest, conscients que no es 

pot devaluar la importància de la funció pública ni del servei que presta al conjunt dels ciutadans, exigim  

a tots els responsables polítics una implicació activa en la defensa dels empleats i serveis públics. 

Madrid, 04 de Setembre del 2012 


