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El Grup Parlamentari Unidos Podemos ha interpel·lat al ministre de Foment, José Luis Ábalos, 
sobre l'actual situació de l'empresa Correos. En concret, el diputat Félix Alonso Cantorné ha 
preguntat pel gir postal del Govern per acabar amb la retallada de finançament del servei postal 
públic de 180 milions d'euros en els últims dos anys, la inacció davant la falta de polítiques que 
permetin la diversificació al creixent mercat de l'e-commerce i la situació de precarietat laboral que 
viuen els gairebé 60.000 treballadors/es de la major empresa pública. 
 
El ministre de Foment ha reconegut en el ple parlamentari les retallades pressupostàries que ha 
sofert la companyia i que han provocat “dubtes sobre la viabilitat de l'empresa, la prestació del 
servei així com la incertesa dels treballadors”. En aquest sentit, ha apostat per una solució que 
passa per l'aprovació del Pla de Prestació i “aconseguir un horitzó d'estabilitat que afronti la 
precarietat”. 
 
Per a Regino Martín Barco, secretari general de CCOO-Correos, el reconeixement de la 
devastadora situació de retallades pressupostàries, la degradació de les condicions laborals, així 
com el compromís del Govern amb Correos i els seus treballadors i treballadores ha de forjar-se 
en els propers dies amb un Acord que millori i actualitzi les condicions laborals d'una plantilla 
mileurista minvada en 15.000 ocupacions fixes que s'han reconvertit en ocupació precària 
i low cost fins a aconseguir el 35% d'eventualitat i 22% de contractes a temps parcial. Martín ha 
recordat que si l'Acord amb millores salarials, d'ocupació i drets no es fa efectiu, 60.000 
treballadors i treballadores de Correos estan cridats a la primera vaga general el proper 30 de 
novembre, amb continuació en dues noves convocatòries el 21 i 26 de desembre, sense descartar 
que el conflicte pugui perllongar-se en els propers mesos en plenes eleccions. 
 
#AhoraCorreoPúblico 

 

 
 
 
 

La vaga de Correos del proper 30 de novembre arriba  al 
Congrés dels Diputats. 
CCOO recorda al Govern que l'única manera de desactivar el conflicte a Correos, al qual estan 
cridats 60.000 treballadors i treballadores a tota Espanya, és traduir els compromisos en un 
acord que acabi amb la retallada salarial de nòmines mileuristes, amb la supressió de 15.000 
ocupacions fixes i la brutal precarització de les condicions laborals. 
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