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El 19 de novembre, a les 17.30 h, a la plaça d’Urquinaona

Manifestació per uns pressupostos socials
#EsPotFerAra

Editorial
La solidaritat internacional
Aquests dies hem viscut importants mostres de la

Catalunya pateix una situació d’emergència social que s’expressa solidaritat internacional amb el company Ricardo
a través de xifres alarmants d’atur, precarietat laboral, pobresa i Vercher i amb el conjunt de companys i companyes
risc d’exclusió social, i increment de les desigualtats.
que com Ricardo, i també Pedro Galeano estaven
o estan encara encausats per actuacions durant les
darreres
vagues generals, en un clar intent de crimiPer això és necessari un pressupost que suposi un veritable cannalitzar el dret constitucional de vaga.

vi de rumb, que trenqui amb el passat i que doni per tancades
les polítiques d’austeritat. Un pressupost adequat per abordar Ens cal ressaltar la solidaritat de CGT francesa, de
l’emergència social, consolidar l’economia i crear ocupació de CGIL i de DGB alemanya i de manera concreta de
VER.DI.
qualitat.
I perquè es pot fer ara el dissabte 19 de novembre de 2016, a les
17.30 h, sortirem de plaça d’Urquinaona en manifestació fins
a plaça de Sant Jaume per exigir el compromís de les nostres
institucions.

Han estat els companys de VER.DI qui ens han fet
arribar importants mostres de suport al company
Ricardo Vercher i s’han adreçat a la fiscalia del
TSJC demanat la retirada dels càrrecs i l’absolució
del company.
El sindicalisme de classe és solidaritat de classe,
sense diferències de països, solidaritat que ens han
demostrat de manera molt efectiva organitzacions
sindicals d’Europa durant aquests dies

Membres de la DGB Hessen / Thüringen
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De l’acte de suport a Ricardo Vercher i la La fiscalia havia demanat 5 anys de presó
CCOO valora positivament que la condemna
sentència

al delegat de Metro, Ricardo Vercher, hagi
Més de 600 sindicalistes, membres de comitès estat molt inferior a la demanada per la
d’empresa, juntes de personal, delegats i delegades i la fiscalia, però lamenta la judicialització del
presència de Manuel Fages, secretari general de la FSC; conflicte social
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya; Ignacio Fernández Toxo, secretari general
de la Confederació de CCOO, i Eduardo Chagas
secretari general de la ETF (FEDERACIÓ SINDICAL
EUROPEA DEL TRANSPORT), hem estat donant
suport a Ricardo Vercher el dia que se celebrava el
judici en el qual la fiscalia mantenia la seva petició de
cinc anys de presó. No ha estat un judici a Ricardo tan
sols, tot i que ell ho ha viscut en primera persona, ha
estat un judici a l’acció sindical, de persecució del dret
fonamental i constitucional de l’exercici de vaga, i de
manifestació.
vídeo de l’acte de suport a Ricardo Vercher a la Ciutat
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La sentència del judici realitzat el passat 4 de novembre
a Ricardo Vercher, delegat de CCOO i membre de la
Secció Sindical de Metro de Barcelona. CCOO valora
positivament el fet que la condemna hagi estat molt
inferior a la demanada per la fiscalia, i que no s’hagi
aplicat l’article 315.3 del Codi penal, però lamenta la
condemna al delegat de CCOO perquè considera que
no hi havia proves suficients per inculpar-lo. CCOO
lamenta també la judicialització del conflicte social
com és el cas de la vaga general del 14 de novembre
del 2012.
Ricardo Vercher ha estat condemnat per un delicte de
coaccions a la pena de 6 mesos de multa amb una quota
diària de 6 euros, així com a una indemnització a TMB
de 239 euros en concepte de responsabilitat civil.
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Vaga No És Delicte: Solidaritat amb el Jornada de Formació per a Joves
company Pedro
La FSC de Catalunya ha trasmés la solidaritat i suport al
company Pedro Galeano, company del sector de l’administració local de la FSC Madrid, a qui la fiscalia li demana 3
anys de presó per la seva participació a la Vaga General del
2012:
“Tota la nostra solidaritat i suport al company Pedro Galeano, perquè Vaga No És Delicte, perquè no solament jutgen
al company Pedro, encara que ell ho sofreix en primera persona, ens jutgen a tots i totes, jutgen el dret de vaga, el dret
de manifestació i la llibertat sindical, igual que el cas del
nostre company Ricardo Vercher i la de punts altres i unes
altres, sindicalistes que exercien el dret constitucional. Per
tot això, Pedro , rep el nostre ferm suport i solidaritat, ni tres
anys ni un dia, VAGA NO ÉS DELICTE¨
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Dies: 25 i 26 de novembre de 2016
Lloc: Alberg de joventut Josep Maria Batista i Roca del
Masnou
Adreça: Av. Srs. Cusí i Fortunet, 52
08320 El Masnou
Telèfon: 935 55 56 00
Si tens 36 anys o menys i estàs interessada o interessat a
assistir-hi, envia un email a comunicaciofsc@ccoo.cat
Tens de termini fins al dimarts 22 de novembre.
Programa
Divendres 25
1a sessió 17h: Estarà dedicada a explicar què és CCOO? La
seva història, tipus de sindicalisme...
I què és la FSC dins de CCOO? Estructura interna de CCOO,
sectors i estructura...
Ponents: Salva Lara i Pepe Gálvez
20h: Es projectarà la pel·lícula Gràcies patró i després convivència
Dissabte 26
10h: Reptes del sindicalisme avui
Ponents: Javier Pacheco i Joan Herrera
12h: Problemàtica general de la joventut en el món del treball actual
Ponent: Adrià d’Acció Jove, Tània Pérez (Confederació de
CCOO i Libertad Camino(FSC estatal)
13h: Taller de reflexió i propostes sobre el treball sindical i
l’organització dels joves dins de la FSC
14:30h: Dinar
16h: Exposició de conclusions
Cloenda
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Manifest FSC Estatal: 25 de novembre dia
internacional contra la violència de gènere
Después de dos campañas electorales en las que a todos los partidos políticos se les “ha llenado la boca”
de medidas, denuncias y de propuestas de Pactos de
Estado, estamos hartas de escuchar los mismos mensajes, hartas de que se nos falte al respeto a las vivas,
pero sobre todo a las muertas, a las ASESINADAS
a las que se homenajea con minutos de silencio con
gesto compungido mientras les hacen la foto. Hartas
de mentiras.
Hasta la fecha son 37 las mujeres asesinadas y, según
datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, durante los últimos cuatro años, más de 200
mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 158 menores han quedado huérfanos, y 20 niñas y
niños han muerto asesinados por sus padres o por quien
convivía con su madre.
España ratificó en 2014 el Convenio del Consejo de
Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de
Estambul), lo que implicaba asumir la obligación de
hacer las modificaciones legislativas necesarias para su
cumplimiento, algo que dos años después todavía no
se ha hecho.

denamiento internacional, así como la negociación y
puesta en marcha de cuantas medidas sean necesarias
para la erradicación de toda forma de violencia contra
las mujeres y las niñas.
FSC-CCOO, como también lo hace el Observatorio
del Consejo General del Poder Judicial, solicita que se
complementen los informes policiales de valoración
del riesgo con informes periciales de riesgo, además de
implementar en todo el territorio las Unidades de Valoración Forense Integral con personal formado en violencia de género, extender el uso del control telemático
de las medidas de protección y penas impuestas en los
casos de violencia sobre la mujer, y fortalecer los recursos asistenciales y sociales para las mujeres que
presentan denuncia, para ayudarlas a superar sus dudas
y miedos y a mantener su postura procesal e incluso,
en caso de que retiren la denuncia, a disponer de estos recursos para tener la oportunidad de alejarse de su
maltratador y seguir con su vida.
Desde FSC-CCOO hacemos un llamamiento a la participación en todos los actos, concentraciones, asam-

En 2015, dos informes de la ONU sobre la discriminación contra la mujer denuncian la mala situación
en la que nos encontramos en España, señalando que
no es solo como consecuencia de la crisis económica,
sino que es consecuencia de las políticas de austeridad
aplicadas por el Gobierno y criticando la reducción en
el presupuesto de servicios sociales en muchas comunidades autónomas. Recortes que han debilitado o han
hecho desaparecer servicios públicos de atención a las
mujeres y a menores a su cargo
FSC-CCOO exige al nuevo Gobierno la dotación presupuestaria necesaria para la recuperación de los servicios públicos de atención a las mujeres y menores
víctimas de violencia, la recuperación de la inversión
en la lucha contra la violencia machista que año tras
año se ha ido reducien- do, la apertura de espacios de
negociación para la adaptación de nuestras leyes al or
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Conveni col·lectiu Contact Center:
dilluns 28 de novembre, vaga una altra
vegada!

El Govern priva de la formació al personal de l’AGE
FSC-CCOO exigeix que es compleixi el dret a la formació
de les treballadores i treballadors de l’Administració General de l’Estat, eliminat pel Govern en no emetre acord per
poder resoldre la convocatòria de fons de formació per a
l’ocupació de 2016.

CCOO i la resta de sindicats presents a la mesa de conveni hem convocat una nova jornada de vaga per al dilluns 28 de novembre.
La patronal no ens fa cas, només insisteix i insisteix a
mantenir-se en les seves postures, i mentre es dedica a
posar pedres, fins i tot, en el que vam guanyar als tribunals, com el no pagament dels incentius en vacances.
És que es pot tenir menys vergonya?
Ja els vam demostrar la nostra força el passat 6
d’octubre, però sembla que són durs d’oïda i no acaben
d’assabentar-se’n.
Així que el 28 de novembre els tornarem a dir que ja
està bé! Si volen que de nou ens mobilitzem massivament, que de nou tota la societat es faci ressò dels seus
incompliments, que les empreses i els clients pateixin
els efectes del seu immobilisme, això és el que tindran.
El 18 de novembre, com a “preescalfament”, els delegats i delegades ens concentrarem a tota Espanya, perquè la societat conegui la nostra realitat diària.
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FSC-CCOO ha tingut coneixement, en relació amb els
fons de formació per a empleades i empleats públics de
l’Administració General de l’Estat, que, d’acord amb el que
preveu l’Ordre HAP/1169/2016, de 14 de juliol, per la qual
es regulen les operacions de tancament de l’exercici 2016
relatives al pressupost de despeses i operacions no pressupostàries, i després de la preceptiva tramitació d’un projecte
d’acord de Consell de Ministres per a l’excepció corresponent per poder resoldre la convocatòria de fons de formació
per a l’ocupació de 2016, aquest acord no s’ha produït. Per
tant, no es podrà resoldre la convocatòria d’aquest any, amb
la qual cosa les empleades i empleats públics que presten
serveis en el marc de l’Administració General de l’Estat no
tindran formació dins el pla AFEDAP.
Els diferents organismes adscrits i departaments ministerials
realitzaran formació, si ho consideren oportú, a càrrec de
fons propis. Això produeix un greuge comparatiu amb la
resta de treballadors i treballadores de les administracions
local i autonòmica, que ja han pogut realitzar activitats formatives dins de l’acord de formació vigent, ja que els fons
es van transferir a primers d’any.
Cal recordar que les partides pressupostàries destinades a
formació procedeixen de les nòmines de les empleades i empleats públics i tenen caràcter finalista, amb el que aquestes
actuacions no només conculquen el dret a la formació, sinó
que els priven d’uns fons que pertanyen a totes i tots els
treballadors de l’Administració General de l’Estat, amb el
consegüent perjudici per al seu desenvolupament professional i la carrera administrativa i que incideix negativament en
una millor prestació dels serveis públics.
Des de les organitzacions sindicals s’ha sol·licitat una reunió urgent a l’INAP per tractar aquesta retallada injustificat i
lesiu per a les persones que treballen a l’Administració General de l’Estat.
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Ahir, avui, demà:

VAGA NO ÉS DELICTE
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SERVEIS A LA CIUTADANIA
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