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Companys i companyes 
 
El proper dia 4 de novembre de 2016, Ricardo Vercher, delegat de CCOO i membre de la 
secció sindical de METRO Barcelona, s’enfronta a una petició fiscal, absolutament 
desproporcionada, de 5 anys de presó per suposades actuacions durant la vaga general 
del 14 de novembre de 2014, així com inhabilitació especial per l’exercici del dret de 
sufragi passiu durant el temps de durada de la condemna, a més de 42 mesos de multa 
amb un cost de 12€ per dia que significa una quantitat superior a 15000€ i una 
indemnització a l’Ajuntament de Barcelona de 477,10 € ( l’acusació és de punxar rodes 
d’un autobús de Barcelona, suposadament en serveis mínims,). En aquest cas, com 
d’altres, la fiscalia actua d’ofici  aplicant l’article 315,3 del  Codi Penal  argumentant que la 
seva actuació es constitutiva d’un delicte de coaccions, i sense que l’empresa.  TMB, fes 
cap tipus de denuncia dels fets. 
L’actuació de la fiscalia, torna a evidenciar la necessitat de derogar l’article 315,3 del codi 
penal. En el nostre país, i durant més de 35 anys, els treballadors i treballadores han 
exercit democràticament i constitucionalment, el dret  de vaga 
 
Davant d’aquesta situació la Federació de Serveis a la Ciutadania hem convocat un acte 
de solidaritat amb Ricardo Vercher amb el lema  NI 5 ANYS NI UN DIA, RICARDO 
ABSOLUCIÓ pel proper dia 25 d’octubre a les 10 hores al saló d’actes de CCOO ( Via 
Laietana 16 ) un acte de solidaritat que volem que sigui participatiu i actiu i massiu, del 
conjunt de les nostres organitzacions. Estem segurs que sereu actius i solidaris i omplirem 
el saló d’actes de la CONC perquè Vaga No És Delicte. 
 
Així mateix us fem coneixedors que pel dia 4 de novembre, dia del judici a Ricardo, 
convocarem als delegats i delegades de la Federació, a la ciutat de la Justícia, perquè 
puguem donar suport actiu. 
 
Us adjuntem també un text de solidaritat i exigència de retirada de la petició fiscal, que us 
demanem que sigui signada per comitès d’empresa i seccions sindicals, i que farem 
públics el dia de l’acte. 
 
 
Barcelona, 6 octubre 2016 

 


