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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT PER A LA DEFENSA D’UN SERVEI POSTAL PÚBLIC DE QUALITAT A
LA NOSTRA CIUTAT
Atès que hem rebut la petició del representant del Sindicat de Correos de la CGT a la
comarca del Vallès Occidental i membre de la Junta de Personal de Correos i Telégrafos a
Barcelona, en la qual ens expressa la voluntat de les carteres i carters de Cerdanyola del
Vallès de fer conèixer la seva problemtàcia al Ple Municipal per denunciar les deficiències
del servei que dóna Correos a la nostra ciutat.
Atès que segons la Llei del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal
(Llei 43/2010, de 30 de desembre), s’ha de garantir el dret que té la ciutadania a rebre els seus
enviaments postals, tots els dies feiners de la setmana.
Atès que tot i que sigui de competència de l’Administració Centra, aquest servei es presta a
través de Correos.
Atès que l’any 2014, l’oficina de Correos de la nostra ciutat va patir una reestructuració de la
plantilla de carters i carteres, passant de tenir 29 seccions de repartiment a ternir-ne 23.
Atès que les càrregues globals de treball a la localitat no han disminuït en els darrers anys, ja
que tot i haver-se reduït el nombre de cartes ordinàries, ha augmentat considerablement el
nombre d’enviaments certificats (carta certificada, carta urgent certificada, burofax,
notificacions...) i paqueteria.
Atès que les absències justificades no es substitueixen (baixes mèdiques, permisos,
vacances).
Atès que diàriament es distribueixen enviaments molt importants per a la ciutadania, en
alguns casos dirigits a la població més vulnerable (citacions diverses: proves mèdiques,
formació, seguretat social...).
Atès que cap secció de repartiment es reparteix de forma diària i regular en la seva totalitat, la
qual cosa evidencia que la plantilla de Correos per al repartiment de Cerdanyola del Vallès és
insuficient.
Atès que Correos va tenir l’any 2014 (l’últim publicat) uns beneficis de 193,8 milions d’
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euros, per tant, no hi ha cap motiu econòmic que justifiqui un servei postal deficient a la
nostra ciutat.
El Ple ACORDA
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Primer.- MANIFESTAR que el Ple de l’Ajuntament dóna el seu recolzament a un servei
postal públic de qualitat a la nostra ciutat.
Segon.- INSTAR al govern central a que prengui les mesures necessàries per garantir la
viabilitat d’un servei postal públic de qualitat"
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

