MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’AUP DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS DE
LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT DEL SERVEI DE CORREOS A RUBÍ.

Com a grup municipal traslladem la transcripció íntegra del document que se’ns ha fet
arribar, per tal que sigui debatut en el plenari de juny.
Don Juan Armando Vara Morros amb DNI XXXXXX, representant de la secció
sindical de la CGT de Correus de Rubí,
EXPOSA:
Primer.- Que sóc representant del sindicat de Correos de la CGT, delegat de
prevenció, a la comarca del Vallès Occidental, i membre de la junta de personal de
Correos y Telégrafos a Barcelona, escollit per la candidatura del sindicat CGT, en el
nom del qual actuo.
Segon.- Que els carters i carteres de Rubí desitgen que es tracti en un Ple
Municipal les deficiències dels servei que presta Correos a aquesta localitat, que es
pronunciï una moció de recolzament a un servei postal públic i de qualitat a Rubí, i
que es demani al govern d` Espanya (Ministeri de Foment), que es presti un servei
postal de qualitat en aquesta ciutat.
Tot això, en base als següents FETS:
· La Llei Postal (Llei 43/2010, de 30 de Desembre) garanteix a tots els ciutadans el
dret a rebre els seus enviaments postals tots els dies feiners de la setmana (article
24).
· El servei públic postal, el presta l´Administració Central, mitjançant Correos; però
son els ciutadans de cada localitat, els que el reben; per tant, creiem que
l’ajuntament de Rubí, no ha de restar aliè als problemes de repartiment postal
d’aquesta població. “Parlem d’un servei que te un benefici soci”
· L’any 2014, es va produir, una reestructuració de plantilla de carters a la nostra
localitat, i es va passar de tenir 41 seccions de repartiment, amb 3 furgonetes, a 34
seccions de repartiment, amb 2 furgonetes. (Una secció de repartiment, es la zona
que reparteix un carter).
· Les càrregues globals de treball a la localitat no han disminuït els darrers anys,
molt al contrari, la intermitència del servei que fa Unipost (8 repartidors), i el gran
augment de certificats, notificacions, y paquets variats provinents de compres per
Internet, ens tenen constantment desbordats.
· És habitual que les absències justificades (per baixa mèdica, permís, vacances)
no es substitueixin.
· Correos distribueix enviaments que són molt importants per a la ciutadania. Molts
d’ells van dirigits a les persones més vulnerables:
º Citacions per a proves mèdiques.
º Citacions per a cursos de l’INEM.
º Citacions de la Seguretat Social.
Quan aquests enviaments no arriben a temps, les persones perden oportunitats, o
pateixen importants molèsties.

· A l’actualitat, gairebé cap secció de repartiment, es reparteix de forma diària i
regular a la seva totalitat, la qual cosa evidencia que la plantilla de Correos per al
repartiment de Rubí es insuficient.
· Els treballadors comuniquem que, segons l’última estadística interna referent a
qualitat de servei (gener 2018), Rubí resta a l’últim lloc de tota Catalunya, de les
localitats amb més de 15 seccions.
Per tot això, SOL·LICITO:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de Rubí a denunciar les deficiències dels servei que
presta Correos a la nostre ciutat, exigint un servei postal públic i de qualitat a Rubí.
Segon.- Traslladar el contingut d’aquests acords al govern de l’Estat Espanyol.

Per tot això, l’AUP trasllada els següents acords:
1.- Instar a l’Ajuntament de Rubí a denunciar les deficiències dels servei que presta
Correos a la nostre ciutat, exigint un servei postal públic i de qualitat a Rubí.
2.- Traslladar el contingut d’aquests acords al govern de l’Estat Espanyol.

