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Comunicat de premsa: La secci  sindical de la CGT a Correos de Lliçà d´Amuntó  
denuncia que diariament es deixen centenars de cartes sense repartir

En l’actualitat hi han centenars de cartes acumulades que no s´estan repartint diariament, ja  
que aquest per ode estival, gairebé no s´han fet contractacions per substituir les vacances delsí  
i les treballadors/es d´aquest centre. A dia d´avui, s´està prestant el servei amb un 50% de la 
plantilla habitual de repartiment.

Des d´aquest sindicat volem recordar que la llei 43/2010 del servei postal universal en el seu 
article 24 estableix que “els lliuraments es practicaran, almenys, tots els dies laborables de 
dilluns a divendres”. Aix  que Correos està vulnerant el dret dels ciutadans de rebre el correuí  
amb qualitat. En aquest sentit, hem fet arribar un escrit a l´Ajuntament d´aquesta localitat  
perquè faci  una reclamaci  davant  la  Comissi  Nacional  dels  Mercats  i  la  Competènciaó ó  
exigint un servei de qualitat.

Sabem que aquest fet no només s´ha produit a Lliçà, ja que CGT ja ha denunciat els milers d
´objectes acumulats al CTA de Sant Cugat i a altres poblacions de la provincia de Barcelona.

Tot aix  succeeix en un moment en que Correos, una empresa p blica, ha declarat beneficisò ú  
per més de 65 milions d’euros, mentre està destruint ocupaci , 15.000 treballadors menys enó  
els ltims 5 anys; amb una contractaci  pràcticament nul·la i precària quan n’hi ha i fentú ó  
que els seus treballadors duguin unes càrregues de treball dif cilment sostenibles.í

CGT Correos Lliçà d´Amunt

Per a més informaci :ó

Àlvaro igo delegat sindical de CGTÍñ

666983685


