ORGANO DE DIFUSIÓN DA CGT

CORREOS –A CORUÑA

cgtcorreosacorunha @gmail.com telefone: 674 070 105 RICO 83230

A CGT está a acompañar á Técnica de Prevención de Riscos Laborais nestes días para indicar
as deficiencias que nos trasladades e vemos no CTA. Facemos unha escolma dalgunhas delas.

Por promover unha xornada de folga da limpeza. Desde CGT toda a nosa solidaridade, porque non podemos nen debemos permitir as represalias a persoas
que leven a cabo folgas lexítimas, ou pidan que se cumpran as normas e denuncien os incumprimentos da empresa. Pedimos a SACYR e Correos a readmisión inmediata da compañeira inxustamente represaliada.
Outros temas no interior:





O chaquetón de carga e descarga TENSE QUE ENTREGAR A TODO O MUNDO
Caos na consideración de día hábil na quenda de fin de semana na noite
Seguimos agardando o cobro pendente das tarxetas agasallo do premio a excelencia.
Volvemos gañar a nocturnidade en vacacións! 2153,83 Euros abonados por Correos no CTA de Lavacolla

A inspección levouse a cabo o día 5 de maio con prerecibido nestas últimas semanas é a nova ubicación
senza de unha delegada de CGT, encargada de trasladar destas máquinas. Sen deixar espazo para a circulación
por un dos seus laterais e con unha zona para situar os
as propostas e demandas recollidas entre o persoal.
carros insuficiente, o que crea aglomeración de material e problemas de circulación para os mesmos.
A inspección comezou pola parte exterior do centro
onde, entre outras cuestións desde CGT lembramos a
perigosidade dalgunhas zonas onde se crean capas de Tamén nos preocupa a proximidade á porta dos
“muelles”, o que seguramente levará a que no inverno
xeo esvaradías e que xa teñen producido caídas.
se creen correntes de aire.
Logo de avaliar o edificio estruturalmente, pasouse ao
interior onde durante varias horas fóronse analizando
No escáner tamén indicamos que recibiramos queixas
os diferentes procesos de traballo.
Na máquina de paquetería, existe un risco grave pola
colocación do escáner de maneira “provisional” facendo que haxa dúas cintas transportadoras que non estexan unidas. Tamén nesa máquina indicamos o risco que
se xera co constante bloqueo de paquetes pequenos
que hai que empurrar manualmente con un varal. Asímesmo faltan tapas e na rampla 13 é frecuente que os
paquetes pequenos acaben sendo recollidos do chan.
Nesa mesma rampla demándase un punto de luz e
existe unha incidencia reiterada que provoca a parada
da máquina.

polo ritmo de traballo e temos
dúbidas sobre a altura dos mesAproveitamos a visita da técnica para insistir en que un mos e a comodidade para realizar
dos riscos máis elevados desa máquina é o alto ritmo movementos repetitivos a esas
de traballo e a descompensación entre as persoas que alturas. Colocar unha cinta encima
de outra non parece a maneira
“alimentan” e as persoas que “recollen”.
máis correcta de corrixir a altura.
Nas zonas de circulación a falta de pintado das e o exceso de velocidade das carretillas son frecuentes, e así
o indicamos.
LIÑA FSM IRV. Un dos temas que máis queixas temos

A inspección continúa na noite do
día 12 e abrangue tamén outros
aspectos, como condicións de temperatura e higrométricas, e a iluminación.

O seguinte paso é a
publicación dos resultados e das propostas
de medidas correctoras. Desde a CGT seguiremos vixiantes ,
porque a saúde e seguridade do persoal é
para nos o máis importante.

Desde CGT reivindicamos que se tamén se leven a cabo
novas medicións de ruídos e do po en suspensión.
Pois seguen as queixas sobre estes temas.

As persoas que traballaron na xornda nocturna da fin
de semana do día 1 denuncian a situación caótica que
lles tocou vivir, cando as persoas que finalizaban
contrato o día 30 recibiron a instrución de traballar na
noite do día 1, o que non é coherente coa
consideración de xornada efectiva contabilizada por
Correos no inicio do seu contrato.
Este erro causou un gran desconcerto entre o persoal,
erro que foi mantido na noite do día 3, chegando a ter
dúas follas de sinaturas simultáneas con diferente
data, onde Correos pretendía afirmar que existía unha
consideración de xornada diferente para o persoal
eventual que para o persoal fixo, o que desde CGT

A compañeira Marta, traballadora da quenda da
tarde, foi despedida de maneira fulminante pola
empresa SACYR sen que aínda se aclaren os
motivos, pero que poideran estar coa súa
implicación sindical activa nas folgas do 8M e na
folga da limpeza que está a transcorrer nestes días
11 e 12 de maio.

Desde CGT toda a nosa
solidaridade neste novo caso de
persecución sindical

A lixivia NON está dentro dos productos
autorizados nos pregos do contratos de
Correos, de feito non se está a empregar
noutros centros de traballo da nosa provincia
para desinfectar superficies.

entendemos como irregular e discriminatorio.
Temos serias dúbidas da legalidade do traballo
realizado por esas persoas esa noite, que deberían ter
asinado algún tipo de prórroga para o realizar, prórroga
da que non se ten comunicado nada á CGT.
En todo caso para as persoas que traballaran a noite do
1 entendemos que o persoal que traballou esa noite
debera recibir un ingreso por esas horas no mes de
maio, xa que non poido ser efectuado o pagamento na
nómina de abril.

Recomendamos que ante a dúbida vos poñades
en contacto con nos.

De CGT vimos observando que o proceso de entrega
dos EPIs é irregular nos diferentes CTAs do estado.
Así, por exemplo, hai centros no que se fai entrega
de chaquetón para toda a plantilla mentres que en
Lavacolla só se entrega ao persoal que traballa nos
“muelles”.

non debería haber lugar á demora na chegada de
este material tan necesario.

Desde a CGT vamos iniciar unha campaña para
solicitar que a entrega de todos os EPIS se faga
puntualmente con especial atención ao chaquetón,
pois entendemos que todo o mundo debe dispor
Desde o noso punto de vista e tal como indica den. No caso do persoal fixo con entrega definitiva e
Correos no protocolo PR0013 o chaquetón ten que no caso do persoal eventual como depósito.
ser entregado (foto abaixo) entregado a todas as
Se non o tes pídenos o teu impreso para o solicitar!
persoas traballadoras fixas ou eventuais do CTA e

Data do exame definitiva: 12 setembro
Négate a pasar polo aro das academias sindicais sacacartos! Descárgate o noso temario libre e gratuito en cgtcorreosfederal.es
Seguimos agardando polas novas botas.
Que ao parecer melloran as actuáis bastante, máis cómodas e lixeiras… veremos.
Tarxetas agasallo “Excelencia 2019”.
Según se nos informa no centro estas tarxetas están
reclamadas ao negociado que lle compete en Madrid e o
seu pagamento sería inminente. Se isto non se resolve
neste mes de maio reclamaremos as tarxetas impagadas
das persoas que lles corresponden

Correos abonou no mes de
abril 2.153,83 Euros @s
afiliad@s de CGT que reclamaron os pluses da
nocturnidade en vacacións.

