
Moció de la CUP de suport a les treballadores d’Unipost a Manresa

Atès que les treballadores de la plantilla de l’empresa Unipost tenen constants problemes de pagament per
part de l’empresa. Actualment, se’ls deu el 60% de la paga de l'estiu de 2016 i tota la paga de Nadal, a més a
més dels retards constants en el pagaments de les mensualitats.

Atès que l’empresa Unipost és la segona de l'Estat pel que fa a repartiment de correspondència, només per
darrere de Correus, i és proveïdora de diverses administracions i empreses públiques, com ara el Consell
Comarcal del Bages, CatSalut, diversos departaments de la Generalitat i la Diputació, Aigües de Manresa o
el Consorci de Residus del Bages.

Atès que Unipost és l’actual concessionària d’una part de la correspondència de l’Ajuntament de Manresa,
concessió adjudicada el 5 de juliol de 2016 per acord de la Junta de Govern Local.

Atès que aquesta concessió, amb les seves corresponents pròrrogues, va finalitzar el juliol del 2016, i es va
haver de fer un expedient de continuïtat de la concessió mentre no es liciti la nova.

Atès que, a dia d’avui, encara no està preparada la nova licitació, ja que encara no s’han enllestit els plecs de
clàusules corresponents.

Atès que aquest ajuntament ha manifestat en reiterades ocasions la voluntat d’incloure clàusules socials als
plecs de les concessions municipals.

Atès que és obligació d’aquest i de tots els ajuntaments vetllar pel compliment de la legislació laboral, i pel
respecte als drets laborals de totes les persones que treballen, directa o indirectament, pel consistori.

Atès que, com s’ha esmentat anteriorment, l’empresa Unipost no està respectant diversos drets laborals, com
ara el recollit a l’article 4 de l’Estatut dels Treballadors, punt 2 lletra F, que reconeix el dret a «la percepció
puntual de la remuneració pactada o legalment establerta». 

Atès que la Generalitat de Catalunya, a través de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que
depèn del  Departament  d’Economia  i  Coneixement,  ha  elaborat  diverses  versions  de  la  «Guia  per  a  la
inclusió  de  clàusules  contractuals  de  caràcter  social»,  la  darrera  l’any 2014,  on  es  llisten  una  sèrie  de
clàusules que es poden incloure en els plecs de cara a les licitacions.

Atès que algunes de les clàusules recomanades per la Junta Consultiva de Contractació administrativa fan
referència als drets laborals anteriorment esmentats, per exemple:

«F. Possibles clàusules a incloure com a condició d’execució o com a condicions especials d’execució:

2. L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en particular:
a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o conveni col·lectiu, està
obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent. 

15. L’empresa adjudicatària ha d’acreditar mitjançant les corresponents declaracions responsables o, quan
escaigui,  certificacions dels organismes competents,  que en l’execució del  contracte s’han complert  les
obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció dels llocs de treball, de condicions
de treball i de prevenció de riscos laborals. 



17. L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest
contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi el  conveni laboral que els resulti
d’aplicació.»

Atès  que  el  plec  de  clàusules  de  la  nova  concessió  del  Servei  de  missatgeria  i  correspondència  de
l’Ajuntament de Manresa encara no estan tancades i per tant hi ha temps d’afegir-hi noves clàusules socials.

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. L’ajuntament de Manresa manifestarà públicament el seu suport a tota la plantilla d’Unipost en la seva
lluita pels drets laborals més bàsics exigint a Unipost que compleixi amb el conveni.

2. L’ajuntament estudiarà quines són les clàusules més adients per assegurar que l’empresa guanyadora del
nou contracte del «Servei de missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de Manresa» respecti la totalitat
dels drets laborals de les treballadores del servei, i les inclourà al nou plec que s’està elaborant. Al mateix
temps,  s’estudiarà  quina  és  la  millor  manera  d’assegurar  que,  en  cas  que  aquestes  clàusules  no  siguin
respectades, l’ajuntament pugui penalitzar l’empresa concessionària. 

3. A partir d’ara, l’ajuntament de Manresa inclourà, en totes les licitacions i concursos, les clàusules i els
mecanismes de controls  més adients  en cada cas,  per  assegurar  el  respecte  als  drets  dels  treballadors  i
treballadores al servei del consistori. 

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde                   GM de la CUP                    Manresa,  10 de juny del 2017 


