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E por fin parece que vai pasando este annus horribilis 2020 
e, como sempre, Correos remata un ano cheo de 
improvisación “marcando 
estilo”: Publicando unhas 
bases para a consolidación sen 
datas, coa metade das prazas 
precarias a media xornada; 
fiando ás horas extras a saída 
do traballo nestas datas de 
black fridays e ciber mondays, cando todo mundo sabía que 
pola situación sanitaria este fin de ano sería histórico no 
volume da compra on-line. Pero a nosa dirección está máis 

pendente de priorizar a Correos Exprés, de facer contratos 
ao persoal eventual do 2 ao 30 de decembro para evitar 

pagarlles a campaña de Nadal, 
contratando persoal sen experiencia 
para o CTA na fin de semana de máis 
traballo do ano, negando días de AAPP 
“a discreción”,  etc etc.  

 
En fin, un ano máis dos que nos ten 

acostumada a dirección desta casa, profesional da 
improvisación, do “dallequelibras”, e que cada día parécese 
máis á orquestra do titanic.   

Neste número: 

 Consolidación insuficiente 

 2 anos despois remata o prazo do “acordo plurianual” e demóstrase o calote que supuña. 

 CTA: Automatización = explotación 

 Chega Correos Exprés ao CTA de Lavacolla con condicións laborais penosas. 

 Concentracións, loitas e mobilizacións. 

 Motos eléctricas, situación do COVID en Correos da Coruña … e máis temas 

 



Por fin chegou a nova convocatoria da consolidación, e con ela os nervos e présas dos últimos 
momentos. Onde me anoto? Con que temario me formo? Onde fago os cursos? etc, etc. O típico 
dun proceso feito á medida do negocio das academias sindicais e non para solucionar os problemas 
estruturais de emprego en Correos. 
 
Como podemos observar neste cadro 
practicamente a metade das prazas 
creadas na nosa provincia son 
precarias a media xornada, alén de que 
o número total das mesmas non cubre, 
nin de lonxe, a perda de persoal  nas 
unidades de reparto e atención ao 
cliente.  
 
Desde CGT levamos décadas esixindo o mesmo: A publicación dunha RPT actualizada (a última é de 
2003), onde se expoñan os postos estruturais de Correos SAE, a cobertura a tempo completo de todas 
as prazas vacantes e que a formación, unha vez superado o exame común, sexa impartida por Correos a 
todo o persoal que supera a proba común e non os “sindicatos-negocio”. 
 
Como cada vez que se convoca unha proba de consolidación desde a CGT facemos un esforzo altruísta 
militante para poñer a disposición de todo o mundo un temario actualizado, con simulacros e test, 
totalmente libre e gratuíto. Accede a el clicando no enlace de abaixo. 

 
Accede aquí ao noso temario libre e gratuíto. Ou entra en cgtcorreosfederal.es 

 

E mentres Correos segue a destruír emprego fixo e de calidade (os 

último recortes de persoal a semana pasada en Laracha e  Porto do 

Son) pola porta de atrás aumenta a contratación de falsos 

autónomos para reparto por medio da filial “Correos Exprés”. 

Ante a sobrecarga de traballo a dirección prefire desviar o fluxo dos 

obxectos postais á filial, chegando a absurdos como o que estamos 

vivindo estes días onde ante a saturación da nave de Correos 

Exprés no Polígono do Tambre Correos autoalúgase un anaco do 

CTA de Lavacolla. 

Un delegado de CGT estivo reunido no centro coa Inspección de Traballo no CTA o 30/11/2020 denunciando as 

condicións de traballo deses repartidores/as, indicando que están a incumprir o protocolo COVID e que empregan de 

forma incorrecta carros e “xaulas”. O máis preocupante para a nosa organización  foi (ver foto) atopar a ducias de persoas 

clasificando e rexistrando os envíos Á INTEMPERIE no medio do parking. Dirixímonos a eles e reclamamos ante os 

responsables do CTA e de Correos Exprés alí presentes unha solución inmediata. 

Desde a CGT preocúpanos fondamente este feito e vemos como un claro aviso a navegantes do que a dirección pretende 

que sexa o noso futuro: substitución de persoal funcionario fixo de plantel por falso autónomo, contratación precaria 

temporal, contratos lixo a medias xornadas e condicións de traballo cada vez máis 

deterioradas. 

 

 

http://www.cgtcorreosfederal.es/blog/temariocgt2020-manual-de-preparaci%C3%B3n-del-examen-de-correos


Hai exactamente dous anos vendéusenos ao persoal que 
o fin dos sábados obrigatorios estaba preto. Os sindicatos 
asinantes do Acordo Plurianual puxéronse as súas 
mellores galas de vedette para anunciarnos un acordo 
histórico. Un acordo “in extremis” que pretendía evitar 
unha inminente sentenza que obrigaría a Correos a 
respectar o descanso de fin de semana.  

 

Xa naqueles momentos CGT decidiu non asinar un texto 
completamente aberto, un acordo sen ningún 
compromiso garantido senón dependente de ulteriores 
decisións do goberno e da dirección de Correos. Con esa 
firma atoparon a súa escusa desesperada para 
desconvocar as folgas que tiñan convocadas para o 21 e 
26 de decembro de 2018. Era un win/win para Correos e 
sindicatos asinantes: uns mostrábanse abertos e 
dialogantes a custo cero -cando estaban a aplicar o que 
lles emanaba dunha firma dun órgano superior-, e outros 
xa tiñan as promesas que vendernos de cara ás eleccións 
sindicais. 

Exactamente dicía: “La validez y eficacia de este acuerdo 
estará sujeto a la obtención de las autorizaciones 
preceptivas por los órganos competentes en relación con 

aquellas materias que, a fecha de hoy, no dispongan de 
ellas”.  

 

Que significaba isto? Que o único que realmente 
acordaban aplicar  era o “II Acordo para la mejora del 
empleo público” que subscribiran CCOO, UGT e CSIF con 
Rajoy . Isto é, a taxa de reposición: o tan ansiado ciclo de 
academias, libros e cursos, interese principal -non 
disimulado- destes sindicatos, e unha pírrica 
recuperación salarial que nin o IPC cubría. Seguimos sen 
recuperar o salario perdido desde 2008. Concretamente 
un -9% en laborais e un -14% en funcionari@s.  
 

Pero se algo dese acordo era propio de Correos 
eran os sábados. E diso, nada. De feito son 
eses propios sindicatos os que pretenden e 
lideran a proposta de que o persoal de 
Correos siga traballando os sábados, 
unicamente hai que ler os seus comunicados 
onde rogan desesperadamente ao Goberno 
que a actividade de Correos se inclúa no RD 
de Xornadas Especiais. Inclusión no Decreto 
que precisamente habilitaría á dirección a 
NON cumprir os descansos obrigatorios de 
fin de semana e permitiría unha enorme 
flexibilización do horario do persoal. Pódese 
ser máis cínico? Dificilmente.  

 

Cumpridos estes dous anos, e aumentadas as maiorías 
destes sindicatos nas eleccións, volvemos á realidade: nin 
sábados, nin ampliación de persoal, nin recuperación 
salarial, nin contratos relevo para o persoal laboral. Nada 
de nada. E agora?  

 

Pois agora é o momento de lembrar que ningún dereito 
se nos vai “regalar”, que a única maneira de mellorar as 
nosas condicións laborais é loitando. Por iso entendemos 
que neste mes de decembro é o momento perfecto para 
secundar a nosa folga de sábados, que está convocada 
todo o ano para presionar á dirección de verdade e 
chegar a unha resolución inmediata da problemática dos 
sábados. 

Varias persoas puxéronse en contacto con 

CGT nas últimas semanas para nos advertir 

da inseguridade do novo modelo de motos 

eléctricas que se está a empregar. As quei-

xas céntranse na excesiva potencia de saída 

–cuestión que parece que pode ser mellora-

da mudando o programa electrónico do 

propio vehículo-, na inestabilidade e falta 

de adherencia das rodas en días de choiva. 

Desde CGT levamos varios anos denuncian-

do o estado das motos con diferentes es-

critos presentados sobre numerosas inci-

dencias, avarías, falta de EPIS e todo tipo 

de irregularidades e retrasos. E vemos, con 

decepeción e preocupación, que os novos 

modelos non van ser mellor. Presentaremos 

as denuncias pertinentes, se tedes algunha 

incidencia contactade connosco. 

2 anos despois o único que 

se cumpriu foi o que xa se ía 

cumprir sen necesidade 

deste acordo. O que xa era 

noso, vamos. 

 Dos Sábados, recuperación 

REAL do persoal perdido, 

contratos de relevo para 

laborais… 

 NADA.  

 



 

A automatización dos procesos en Correos é en teoría un 

avance, concretamente debería facilitar os procesos nos 

CTAs e axudar a que correo e paquetería chegue a URs, 

USES e oficinas traballado e organizado. As máquinas 

farían unha parte do traballo complementando ás 

traballadoras/es e poder axudar a evitar a carga de pesos 

excesivos e a que o traballo sexa mais levadío. 

A realidade en Correos é moi diferente, as máquinas de 

clasificación e tratamento están a ser usadas 

fundamentalmente para marcar ritmos excesivos ás 

persoas. A AUTOMATIZACIÓN ESTÁ IMPLICANDO 

PEORES CONDICIÓNS LABORAIS DAS TRABALLADORAS. 

A aceptación de cargas de traballo descomunais ao 

amparo da existencias das máquinas marcan uns ritmos 

de traballo agobiantes ás equipas de traballo nos postos 

automatizados. Correos admite tamén envíos de 

dimensións e pesos enormes lanzando aos seus 

traballadores e traballadoras para que os carguen e 

manipulen con presas e sen tempo de pararse a adoptar 

a posturas correctas para o manexo de cargas.  

Ritmos trepidantes en cada xornada, inxentes cantidades 

de envíos (compras on-line), persoal insuficiente, 

carencia de rotacións nos postos automatizados, abuso 

dos contratos de media xornada e demasiadas funcións 

e saídas ou destinos en cada posto. Isto combinase coa 

falta de espazo pola acumulación de envíos postais no 

centro, a perigosidade de circular  a pe o persoal en 

zonas comúns coas traspaletas eléctricas, moitas veces a 

velocidade inadecuada. Impresoras/etiquetadoras 

avariadas, carros transportadores de bandexas e “xaulas” 

coas eslingas rotas,  frenos estragado e que andan mal... 

Todo suma mais atrancos no desempeño do traballo e 

xeran perigos e estrés para as persoas traballadoras 

nestes postos. Atrancos aos que a empresa non dá 

solución por total avaricia e desidia. 

Correos acepta contratos con grandes empresas de 

venda on-line e as persoas non lle importan. “Urxe” que 

os envío saian do CTA canto antes  e como sexa e despois 

xa son responsabilidades de Carteiras e ATC. 

Trabállase con estrés a diario, con menos persoal do 

que se precisa, a ritmos forzados e nun entorno de 

instalacións deficientes, anticuadas, desgastadas, 

escasas de espazo sobre todo en épocas de alta 

produción  

En CGT apostamos polas traballadoras e traballadores. 

Exiximos ritmos de traballo normais, non frenéticos, 

postos de traballo de xornada completa. Somos críticas 

con de que en favor da paquetería pisen o SPU 

mesturando as seccións urbanas nas mesmas caixas, 

mesturando pobos distintos nos mesmos carros 

transportadores. Todo para que a paquetería on-line e os 

“chinos” entren nas conducións prioritariamente.  

Todas sabemos que se están a facer mal as cousas... a 

que esperamos para cambiar isto???? 

O xuízo celebrouse o 27 de novembro. E van 6 anos xa onde as persoas que reclaman con CGT 

previsiblemente cobrarán os pluses de nocturnidade en período das vacacións, como ten 

acontecido neste últimos anos. Aínda lembramos cando nos chamaban “tolos” dicían que era 

“imposible”. Pois era, e tiñamos razón.  A pesar do convenio colectivo asinado por CCOO-UGT-

SL e CSIF onde entre seus acordos estaba NON cobralo. Cláusula que se demostrou ilegal.  

Se aínda non o cobras consúltanos canto antes.  

Para reflexionar:  

"As persoas que se acostuman a preocuparse polas necesidades dunha máqui-

na, vólvense insensibles ás necesidades das outras persoas”. Isaac Asimov" 



Pois si. Lembrades nas vosas unidades cando se 

recortaron as seccións e vos prometeron que “non vos 

preocupedes que agora a correspondencia virá 

clasificada por seccións? E víchedes que isto nunca 

aconteceu”? Pois era outro calote máis da dirección.  

Desde CGT pedimos en diferentes ocasións que se 

aumentara na medida do posible esa separación por 

seccións, pois optimizaba o tempo de traballo de 

clasificación nas carterías. A sorpresa veu no mes pasado, 

onde xa non era que non se aumentara esa separación, 

senón que seccións que viñan “separadas” deixaron de 

vir, dun día para outro. A escusa? Falta sitio nos camións 

e hai caixas que non están cheas. 

Deixando de lado que isto ten solución (como compartir 

caixa despois de clasificado, proposto por CGT a comezos 

de novembro) o que denuncia o persoal do centro é o de 

sempre: Non se fai mellor porque simplemente non hai 

persoal dabondo, non se quere contratar. 

De feito observamos absortos como unha boa parte das 

saídas da máquina FSM non se emprega, o que permitiría 

mellorar as separación por seccións dalgunhas vilas que 

neste momento 

precisarían esta 

medida.  

 

O motivo real é 

que non se fai 

porque non hai 

persoal dabondo. 

 

Un número mínimo de contratos permitirían que ducias 

de seccións recibiran as cartas mellor separadas o que 

conlevaria horas de traballo aforradas nas unidades. 

Aforro para todas e mellores condicións de traballo. Pero 

non: a chapuza, a improvisación e o dallequelibras 

habitual. Hai alguén ao volante?  

SEGUIMOS AMOREAD@S, ESPECIALMENTE NO ESCÁNER E NOS “MUELLES”!  

Así no lo traslada o persoal e así llo comunicamos a Correos insistindo unha vez no mesmo: Que haxa “moito traballo” non é 

escusa para incumprir as medidas de seguridade. Estamos nun momento de emerxencia sanitaria e é o traballo o que se ten 

que adaptar ao momento. Así é en toda a sociedade, e Correos non é unha excepción. Imaxinémonos a persoa responsable 

dun restaurante enchendo o local a tope  porque “é que temos moita demanda de cenas de empresa”. Posiblemente 

caeríalle unha multa e sería visto como un “jetas”, cando menos. En Correos temos “moito traballo”, como é normal nestas 

datas, pero iso non é excusa para incumprir as medidas.  A saúde é moito máis importante que os prazos de entrega. 

Na Foto: 

Saídas das 

FSM que non 

se están a 

empregar no 

CTA de Laba-

colla. 



 

En varias vilas do 

Vallés (BCN) o 

persoal sae a rúa  

para loitar contra 

a falta de contra-

tación e os cons-

tantes recargos 

que sufren a dia-

rio no centro de 

traballo.  

Sóavos de algo? E 

nos, para cando?  

En Madrid o persoal das rutas  (SIATAS) levou a cabo 

varias xornadas de folga contra a externalización 

(privatización deste departamento) con un amplo e 

masivo seguemento.  

Tamén o distrito 38 (Puente de Vallecas) está a levar paros par-

ciais contra a falta de contratación. Con esta xa son máis de 40 as 

folgas convocadas pola contratación e contra os recargos na zona   

 Celebrado o 25N: Día Internacional contra as violencias machistas. 

Basta de violencia machista. En ningún espazo das nosas vidas! 



 

 

Desde a CGT vemos moi preocupantemente como os casos 
de COVID na nosa provincia non pararon de aumentar na 
chamada “segunda onda”. Observemos o último trimestre: 

E Desde CGT seguimos moi preocupadas pol aumento da 
incidencia e a sensación de “dallequelibras” e de 
“maloserá” da dirección, incumprindo os seus propios 
protocolos- especialmente no que se refire a distancia de 
seguridade-. Todo o mundo sabe que a distancia de 
seguridade de 1,5 metros NON se cumpre nas horas de 
clasificación xeral da inmensa maioría dos centros, onde a 
xente traballa como se nada, cóbado con cóbado, en 
lugares pechados e mal ventilados, a maior parte das veces 
coa complicidade da persoa responsable que observa sen 
facer nada. Todas esas persoas son hipotéticos contactos 
estreitos, pero Correos cruza os dedos agardando que a 
pura sorte, o azar -o “maloserá”- protexa a nosa saúde e a 
das nosas familias e fía todo erroneamente e 
irresponsablemente a unha única medida:  a máscara, tal 
como se demostrou no grave caso do CTA ou en Narón, 
onde aínda por encima a dirección pretende botar a culpa 
“al desayuno”, obviando a falta evidente de espazo no 
centro xa denunciada por CGT en Maio. 

Outro temas que nos preocupan é a  bochornosa falta de 
información que se lle está ofrecendo ao persoal. Na 
maioría dos centros de traballo afectados o persoal pouco 
ou¡ nada sabía dos positivos ou illados. En moitas ocasións 
entéranse de segundas ou cando vén o equipo a desinfectar 
o centro. Unha vez máis a dirección trata ao persoal como 
se foramos nenxs, ocultando unha información que afecta 
profundamente ás nosas vidas e á nosa saúde e priorizando 
a produción á saúde e á seguridade. É unha vergoña e unha 

indignidade.   

Tamén vemos retrasos inxustificados na desinfección dos 
centros, que moitas veces chega tarde mal e case sempre 
pola porte de atrás. Sobre o persoal de risco: no mes de 
marzo, cunha incidencia moito menor da pandemia, o 
persoal de risco foi enviado preventivamente a casa, ¿¿a 
que espera Correos para volver a levar a cabo esta 
medida?? 

Desde a CGT levamos innumerables escritos á dirección 
pedindo a entrega da información actualizada e completa 
ao persoal; propoñendo medidas como o control de 
temperatura no acceso; elevando 4 denuncias xa na 
inspección de traballo por incumprimento de detección de 
contactos estreitos e falta de distancia de seguridade...  

A improvisación e a ocultación é a norma de Correos. Una 
ocultación e unha improvisación que están xogando coa 
nosa saúde de maneira grave e perigosa e esiximos á 
dirección de Correos que, en prevención dunha terceira 
onda: 

 Cumpra escrupulosamente coas medidas de 
seguridade, especialmente a distancia interpersoal nas 
tarefas comúns, poñendo en marcha medidas adicionais 
como o control de temperatura proposto por CGT nos 
grandes centros. 

  Informe inmediatamente nos centros sobre calquera 
incidencia que poida afectar á seguridade e á saúde do 
persoal, incluíndo cando se ílla unha persoa por un contacto 
estreito. 

 Mellore a detección e sinalización de contactos 
estreitos nos centros, que neste momento pensamos que se 
está facer dunha maneira subxectiva, superficial e pouco 
rigorosa. 

 Mellore os prazos de desinfección dos centros. 

 Prepare inmediatamente medidas para o persoal de 
risco e un plan de contención ante o preocupante aumento 
de casos na nosa provincia, poñendo en marcha o comité 
COVID que xa  foi esixido no mes de febreiro pola CGT 

A CGT solicita que se poidan disfrutar os días de AAPP do ano 2020 cando menos ate o 

28 de febreiro de 2021. Así llo trasladamos á dirección estatal de RRHH o pasado día 29 

de novembro de 2020. 

Promoción interna persoal funcionario. Autorizadas bases  específicas. Falta publicación no BOE 

dunha proba que supostamente terá que ser antes do 31 de abril de 2021. Veremos.  

Se necesitas máis información contacta connosco. 
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Fai uns días, e simultaneamente con outras sección do 

estado, concentrámonos contra os expedientes 

disciplinarios abertos a Xose Manuel Sangiao da Coruña e 

a Fina e Albert de Barcelona. 

 

Estas tres compañeiras teñen en común unha cousa: Ter 

sido sancionadas por Correos como represalia á súa 

actividade sindical.  

 

No caso de Xosé Manuel emprégase a escusa dun debate 

na unidade onde a responsable da unidade de Melide 

estaba a dicir ao persoal que os recoñecementos médicos 

eran obrigatorios para o persoal de Correos.  

A información era 

incorrecta , e así llo 

indicou o noso compañeiro 

Sangiao ao persoal nese 

momento.  A denuncia da 

mentira deu lugar que se 

lle abrira expediente 

disciplinar que nestes 

momentos está a ser 

recorrido no xulgado. 

Empregando tamén como 

escusa que chegaba 

“tarde” de repartir. Por 

estes feitos Correos sanciónao con 2 faltas graves e déixao 

sen salario 20 días. 

 

En realidade Correos o único que pretende é escarmentar 

a un compañeiro solidario pola súa acción sindical. Pois foi 

Xose Manuel Sangiao o que presionou para lograr diversas 

melloras na súa unidade, como o amaño da rampla de 

acceso que levaba anos sendo negado.  Outras denuncias 

do compañeiro foron sobre os problemas co frío na 

unidade e a falta de contratación para suplir as ausencias. 

Por estas accións sindicais o compañeiro xa fora advertido 

polo daquela xefe de sector, e hoxe xefe de distribución 

desta Zona.  

No caso de Albert e Fina o que motiva a apertura do seu 

expediente é a súa denuncia de posibles inxerencias da 

dirección de Correos na xestión do voto nas eleccións 

sindicais  deste ano, o que deu lugar tamén a apertura de 

sendos expedientes disciplinares en forma de represalia 

por ter feito aquelas denuncias. 

 

Obviamente non van conseguir o que pretenden, que non 

é outra cousa que calar a voz libre da CGT. Desde a nosa 

organización seguiremos denunciando o 

desmantelamento do servizo público postal, o 

enchufismo, o amiguismo, a precarización das 

traballadoras e traballadores postais, a falta de 

cumprimento das medidas de seguridade laboral... porque 

desde a CGT non pretendemos “caer ben”, nin que nos 

rían as grazas, e ao único que nos debemos é ao persoal  

de Correos. Tamén saben que non poden comprarnos con 

esmolas ou cursiños. 

 

Poderán ocultarnos información, poderán comprar a 

outros sindicatos con cursos e con contratos a amigos, 

poderán expedentarnos as veces que queiran, pero non 

lograrán calar a nosa voz, porque é a voz da dignidade! 


