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Les retallades dels llocs de treball a Correu generen grans retards en el 
repartiment de la correspondència i paqueteria. 
 
CCOO impulsarà mobilitzacions durant el mes de febrer i 
aturades i vagues fins el mes de maig a Correus 
 
Davant les salvatges retallades de 14.000 llocs de treball en cinc anys (165 a Tarragona),  
imposats sense cap mena de consens ni marc de regulació laboral,  el sindicat ha anunciat un 
calendari de mobilitzacions a tots els punts de l’estat, que aniran de febrer fins a maig. 
 
La supressió de 165 llocs de treball i la falta de contractació i servei als barris i localitats de la 
província, estan provocant retards de més d’una setmana.  En els centres s’acumulen 
certificats, notificacions i paquets. 
 
CCOO acusa a l’empresa de mentir i falsejar les dades de caiguda d’activitat per implementar 
l’ajust més gran en la història de Correus que està afectant a milers de ciutadans/es en forma 
de retards en les entregues i que reben la correspondència un o dos dies a la setmana en lloc 
dels cinc que dicta la Directiva Postal.  L’empresa posa pegats en forma de contractació 
temporal i precària per disfressar la retallada de plantilla fixa.  
 
 
Per a més informació: 
Ramon Romeu, secretari sector postal de CCOO de Tarragona , tel. 690.700.624 
 
 
 

agenda: dilluns, 9 de febrer de 2014 
  11’30 hores 
  Sala 21  CCOO Tarragona 
  C/August, 48 2a planta 
 
 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Tarragona 
Tarragona, 4 de febrer 2015 
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