MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER GARANTIR EL
SERVEI POSTAL UNIVERSAL A TOT EL TERME MUNICIPAL DE RUBÍ

VEÏNS PER RUBÍ (VR)

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit per via
correu electrònic, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El servei postal universal és el conjunt de serveis postals que ha de garantir
l’Estat de forma permanent en tot el territori, i a un preu assequible per tots els
usuaris.
Aquest servei inclou les activitats de recollida, admissió, classificació, transport,
distribució i lliurament d'enviaments postals nacionals i transfronterers, tant de
cartes i targetes postals de fins a dos quilograms de pes, com de paquets
postals de fins a vint quilograms de pes (art. 21 de la Llei 43/2010, de 30 de
desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat
postal).
El servei postal universal inclou també la prestació dels serveis de certificat i
valor declarat per als enviaments abans indicats.
L'Estat va encomanar la prestació del servei postal universal a la «Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», per un període que finalitza
l'any 2026 (disposició addicional primera de la Llei 43/2010, de 30 de
desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat
postal).
En el cas de la urbanització de Sant Muç ens trobem que la «Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», no està donant servei als seus
veïns de la manera que estableix la llei, i en cap cas és aplicable el criteri de
serveis exclosos d’acord a la llei, ja que la urbanització i les diferents propietats
de béns immobles disposen de direcció postal. Cal dir en aquest sentit, que
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centenars de cartes s’acumulen a les oficines de Correos, no són recollides
pels seus destinataris que no reben cap avís, i són retornades als remitents:
això constitueix un clar incompliment de la llei, que estableix que la prestació
del servei postal universal així com les relacions dels usuaris amb l'operador
designat, es regiran pels principis d'equitat, no discriminació, continuïtat, bona
fe, i adaptació a les necessitats dels usuaris.
En el cas de Sant Muç Correos no reconeix el dret de servei postal universal,
que sí que reconeix a altres urbanitzacions del nostre municipi.
D’altra banda, a la resta d’urbanitzacions de Rubí, que sí disposen de servei
postal reconegut oficialment, hem detectat problemes en el repartiment de
paquets de fins a vint quilograms de pes, fins al punt de no rebre ni avisos ni el
servei com a tal, saltant-se de nou la legislació vigent.

Per tot això, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents

ACORDS

1- Instar a la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima»
a disposar dels mitjans humans, tècnics i materials per donar el servei
postal universal a la Urbanització de Sant Muç, a més de solucionar les
carències en el servei de paqueteria en altres urbanitzacions de Rubí.
2- Enviar aquest acord del Ple municipal al Síndic de Greuges de
Catalunya, a la Síndica de Greuges de Rubí, al “Ministerio de Fomento”,
a la “Comisión Nacional del Sector Postal”, al “Consejo Superior Postal”,
a les associacions de Veïns de Sant Muç i a les associacions de la resta
d’urbanitzacions de Rubí.
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