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Unha burla e una estafa: Mentres o custe da 

carta básica ordinaria pasou de 21 céntimos en 

2001 a 60 céntimos na actualidade, triplicando 

así o seu prezo, a compensación que nos pagan 

por repartir a correspondencia electoral pasou de 

8 pesetas (5 céntimos de euros) a finais dos 90 do 

século pasado aos 0.062 céntimos actuais (10,3 

pesetas). 

Unha auténtica vergoña e unha burla.  

E aínda hai sindicatos que andan por aí dicindo 

“gracias a min subírono...”. Véndennos de saldo.  



A CGT da Coruña vimos de enviar unha carta urxente á coordinadora de eleccións e ao Direc-

tor de Zona, instándolles a ter unha xuntanza urxente con nos, advertíndolles das instrucións 

incorrectas que frecuentemente se dan (verbalmente) nos centros e solicitando que se rectifi-

quen todas as ilegalidades habituais nas campañas electorais:  

 

ATT: Coordinador/a eleccións 2019, Sra Sofía Fernández 
CC: Director de Zona 1, Sr Ángel Pérez 
 
 Desde o sindicato CGT solicitamos reunirnos á maior brevidade co “Comité de Seguimiento” provincial 
previsto nas instrucións  relativas a produtividade e remuneración do traballo durante as eleccións ao 
congreso dos deputados e senado. Para tratar, como mínimo, as seguintes cuestións e calquera outra que 
poida xurdir a respecto do reparto e xestión da correspondencia electoral. 
 
1 Solicitamos informe pormenorizado da contratación efectuada nas unidades para esta campaña, pois 
intuímos que esta pode non ser suficiente como ten acontecido en ocasións anteriores. 

 
2 Solicitamos coñecer a existencia ou non de propostas de repartos ou tarefas complementarias, 
especialmente en sábado. Lembrando con claridade que calquera traballo extraordinario debe ser voluntario 
e retribuído con horas extraordinarias e/ou complementarias, non estando permitido o traballo fora da 
xornada sen esa cobertura legal tal como nos comunicaron na xuntanza producida no Centro Directivo de 20 
de Marzo. 
 
3 Estamos recibindo con preocupación informacións sobre a pretensión de que as URO repartan a 
documentación para a xestión do voto por Correo. Desde a nosa organización esiximos que esa labor,onde as 
haxa, sexa efectuada desde as USES, tal como está indicado nas instrucións 1/2019 antes sinaladas. E que en 
todo caso sexan as USES reforzadas con contratación necesaria para a corrrecta xestión dese dereito. 
 
4 Recordamos que a correspondencia electoral ten carácter “PREFERENTE (…) FRENTE AL RESTO DE ENVÍOS 
POSTALES”, tal como indica o punto undécimo da orde PCI227/2019 do Consejo de Ministros, na que se 
establecen as obrigas de servizo público ao prestador do SPU nas eleccións que se convoquen durante 2019. 
Neste sentido en ocasións anteriores vimos como se indicaba nalgunhas unidades que “primeiro hai que levar 
o de cada día”, instrución errónea a todas luces que colisiona directamente con o punto undécimo desta orde 
PCI 227/2019 publicada no BOE de 5 de Marzo. Desde a CGT queremos advertir que calquera abuso neste 
sentido será trasladado ás diferentes Xuntas Electorais denunciando deste incumprimento. 
 
5 Solicitamos que se vixíe especialmente que o traballo no propio domingo electoral (3º sobre) sexa ofrecido 
en igualdade de condicións a todo o persoal, evitando arbitrariedades, abusos e “amiguismo”, e que en caso 
de haber mais persoas voluntarias que persoal necesario, se leve a cabo un sorteo ou calquera outro método 
aleatorio para a escolla do persol que realizará este servizo. 
 
6 Solicitamos que no CTA lle sexa abonado o plus de 114,90 euros a TODO o persoal do Centro, pois 
entendemos inxusto o sistema de reparto de ese plus. Lembramos que TODO o persoal se ve afectado directa 
ou indirectamente, pois se alguén se despraza dunha función para facer outra remunerada directamente 
relacionada co electoral crea un desequilibrio de persoal por mor da súa ausencia da función habitual  que fai 
que tamén aumente a carga de traballo do lugar de onde foi desprazado/a.  
 
7 Solicitamos que se revoquen con urxencia as intruccións que se están a dar en numerosas unidades sobre 
anulación de días de asuntos propios e vacacións, pois entendemos que cada caso debe ser valorado 
individualmente e pormenorizadamente, evitando en todo o posible os graves que poida ocasionar esta 
arbitraria orde en numerosxs compañeirxs que teñen previstos desprazamentos ou viaxes durante a “semana 
santa”. 

 
8 Solicitamos que se comunique con total claridade que unidades de atención ao cliente abriran o día 18 de 
abril, recordando o carácter voluntario desa xornada e tamén que unicamente se prestará servizo 
“exclusivamente el servicio de gestión de voto por correo y el tratamiento de la documentación electoral” 



 Na provincia da Coruña, con máis de 66000 desempregados/as, e a CGT (aínda entendendo que non nos sobran os cartos e que 

necesitamos até o último céntimo) apela á vosa consciencia e solidariedade para cumprir cos nosos principios de “reparto da riqueza”. Por 

elo entendemos que calquera traballo extra debería dar lugar a unha contratación extra, Correos, 

nunha reunión na que estivo presente a CGT afirmou que para esta campaña electoral vanse 

contratar perto de 4800 persoas, cousa que celebramos pero que nos segue a parecer insuficiente.  

 Aínda así, como cada vez que hai eleccións, veñen as dúbidas de sempre, as presións para 

traballar fora do horario, e, nalgúns casos os abusos e os malos modos nas unidades. Asimesmo desde 

o noso sindicato estaremos vixiantes ante as irregularidades que se poidan cometer, advertindo delas 

á inspección de Traballo da Coruña, tal como fixemos xa noutras ocasións similares. 

“Primeiro temos que sacar o “noso” e “despois” o electoral:  

FALSO: As instrucións a este respecto na orde son moi claras, e recollidas na Orden do Consejo de Ministros PCI/227/2019, 
de 4 de marzo, publicada no BOE do 5 marzo, onde se indica como obriga de Correos: “Condiciones específicas de la 
prestación del servicio” : 1. Correos otorgará carácter preferente, dentro de su categoría, a la gestión y distribución de 
los envíos electorales respecto al resto de envíos postales.  En todo caso o que habería que deixar é “o de cada día”. 
Obviamente ante unha orde directa do responsable de unidade o consello é que che curse esa orde por escrito para poder 
rebatela onde corresponda.  

 
¿A Correspondencia electoral é un traballo voluntario?  

FALSO: Non podemos negarnos a realizar este traballo como non podemos negarnos a repartir o resto da correspondencia.  
Aínda así, por cuestión prácticas, é frecuente  que se organice o traballo na unidade entendendo este traballo como 
“voluntario”.  O que non pode pasar de ningunha maneira é que che  exclúan da posibilidade de levalas para llas dar 
arbitrariamente a outra persoa, xa que é un traballo da propia sección e preferente. Menos aínda  unha ameaza que se ten 
visto de  “levar eleccións e non cobralas” Se estás nunha situación similar repartes correspondencia electoral e pensas que 
hai risco de que non cha abonen anota sempre o que levas e contacta con nos para facer a reclamación de cantidades.  

 

“O electoral debe ser repartida fora do horario laboral para o cobrar” 

FALSO: A correspondencia electoral é un dos nosos traballos e fora do horario 
laboral non podemos repartir NADA .  A pesar de que Correos pretende 
trasladarnos a responsabilidade de que se reparta “todo” para cobrar, a 
realidade é que a responsabilidade de organizar o traballo recae nas xefaturas, e 
non nos poden esixir algo imposible. Se tes repartido correspondencia electoral 
e non cha pagaron presenta unha reclamación de cantidades con CGT. 

 

¿Repartir o electoral na xornada ordinaria ou nas horas extras? 

NO HORARIO ORDINARIO: Desde o noso punto de vista o electoral, xa que é 
prioritario, debe ser repartido nas mañáns. De feito as propias instruccións 
enviadas por Correos ás unidades indican que “estas tareas se realizarán 
preferentemente dentro de la jornada ORDINARIA de trabajo”.  

 

“Levar votos por Correo nas UR”  

Lamentablemente Correos non especifica absolutamente nada sobre o cobro 
deste plus no reparto do voto por correo fora das USES. Parécenos moi inxusto 
que o plus non se pague nas unidades de ciudades e vilas onde non haxa USE. E 
onde has hai a dirección afirma que “desvía os votos ás UR porque desvía a 
paquetería das UR ás USES”. Afirmación que estamos vendo que non se adapta á 
realidade.  A solución, a de sempre: Prantarse ante a sobrecarga e esixir a 
contratación necesaria e o reforzo desas unidades. 

Lembramos que temos activa unha folga a 

nivel Galego desde febrero de 2018 das 2 

últimas horas da xornada que podedes 

utilizar con liberdade ante este tipo de 

recargos e abusos.  

 

 

 



ÉXITO DA FOLGA DAS USES EN MADRID: O pasado 4 de Abril o persoal das 21 USES de 

Madrid foi chamado á folga pola CGT, para denunciar a excesiva presión á que se ve 

sometido o persoal de reparto. O seguimento foi do 70% o que supón un fito histórico 

que nos indica que o único camiño posible para deter a precarización do traballo é a loita 

e a organización desde abaixo.  

SÁBADOS: Xa van 8 meses desde que na Audiencia Nacional, ante a demanda plantexada 

por CGT e SL, algún sindicatos e Correos pactaran que ían “amañar” o descanso dos 

sábados para evitar unha sentencia máis que cantada que obrigara a Correos a respetar 

o descanso semanal de 48 horas. 

Eses mesmos sindicatos “de academia, xestoría e extintor”, pactaron con Correos antes de acabar o ano o 

miserento  “acuerdo plurianual”, onde se indicaba que en 6 meses amañarían o tema “dos sábados”, facendo 

estes voluntarios e creando unha bolsa para a contratación necesaria. Pois ben, ao parecer o único “avance” é 

que algúns sindicatos andan a pedir un RD de “excepcionalidade” ao goberno que permita que Correos salte a lei 

(!!), para poder (ATENCIÓN) SEGUIR PERMITINDO QUE O PERSOAL SIGA TRABALLANDO EN SÁBADOS COBRANDO 

UNS MISERENTOS 8 EUROS/HR E NON CUMPRIR O PERCEPTIVO DESCANSO SEMANAL.  

CENTENARIO DA XORNADA DE 8 HORAS: Serán capaces do indicado no 

apartado anterior? Veremos. Mentres é bo recordar o obxectivo de CGT 

agora que  se cumpren exactamente 100 anos da consecución da xornada 

de 8 horas pioneira en todo o mundo logo da folga anarcosindicalista 

indefinida de 44 días da eléctrica CANADIENSE, en Barcelona.  

E PENSAMOS QUE 100 ANOS DESPOIS XA TOCA: 

 

Colabora co Buzón Rebelde. Envía os teus textos a cgtcorreosacorunha@gmail.com 

  

 Feita a lei, feita a trampa. Se ben é certo que é unha boa noticia que Correos cumpra a lei e dé de alta 

a todas as persoas que traballen fora da xornada, para o que tivemos que recorrer a denunciar 

previamente en Inspección de Traballo e ameazar a nivel estatal con repercusións mediáticas Preocúpanos 

que Correos tente utilizar as horas extraordinarias para repartir “o electoral fora da xornada ordinaria” e 

así aforrar o pagamento individualizado da correspondencia. Xa chegaron ás unidades instrucións onde 

indican que por cada hora extra realizada descontaranlle a esa persoa 200 envíos electorais.  

 Desde a CGT queremos elevar a nosa protesta ante a enésima “xogada” que buscar “sisarnos” os xa 

ínfimos cartos do reparto electoral. Pensamos que a solución pasa directamente por non ceder á chantaxe 

e negarse a realizar esas horas extras, esixindo dar prioridade ao electoral tal como indica o BOE e 

esixindo, asimesmo a contratación necesaria para levar a cabo o traballo nos prazos previstos. 

 NEGUÉMONOS A REALIZAR TAREFAS POR ENCIMA DAS NOSAS CAPACIDADES, NEGUÉMONOS A 

QUE NOS TENTEN ROUBAR O POUCO QUE NOS PAGAN E SE LEVAMOS CORRESPONDENCIA 

ELECTORAL QUE SEXA NO NOSO HORARIO E COBRÁNDOA.  

 ANTO O RISCO DE QUE NON CHO PAGUEN ANOTA TODO E RECLAMA CON CGT O QUE É TEU! 

 DIGAMOS NON ÁS HORAS EXTRAS,SE CORREOS NECESITA PERSOAL, QUE O CONTRATE 

 


