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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ PEL 
MANTENIMENT DEL SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ DE CORREUS. 
 
Recentment hem estat informats sobre la intenció de la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, SA, de traslladar a la veïna localitat d’Esparreguera el servei de distribució 
de correus, així com de la possibilitat de que en un futur no necessitin l’actual local i 
demanin a l’Ajuntament la cessió d’un espai per poder atendre als usuaris. 
 
Aquestes mesures, si arribessin a dur-se a terme, suposaria la pèrdua de l’autonomia 
organitzativa de la oficina de Collbató, d’un servei de proximitat, amb el conseqüent 
efecte no només sobre els particulars, sinó sobre serveis que tenen caràcter jurídic.  
 
Tot i que des de la companyia asseguren que el servei de repartiment al municipi no 
es veurà alterat i que es mantindrà l’atenció al públic actual, ens preocupa les 
conseqüències que pot haver en un futur.  
 
Entenem que La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, no pot adoptar 
aquestes decisions de tanta transcendència, tenint només en compte el número 
d’habitants de la població, i més quan la demanda dels nostres veïns i veïnes va en 
una altra direcció: la necessitat d’ampliar horaris i dies d’atenció al públic i la 
possibilitat d’augmentar punts d’entrega i recollida.  
 
Per aquests motius, com a institució més propera a la ciutadania i a les seves 
demandes i necessitats volem manifestar el següent:  
 
Demanem a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, que faci marxa enrere 
de qualsevol decisió que impliqui el trasllat del servei de distribució de correus, a fi i 
efecte d’evitar perjudicis irreversibles a la població, als seus serveis essencials i a les 
empreses.  
 
Demanem que reconsiderin la possibilitat de canviar de local per atendre a la població, 
i que en canvi augmentin els horaris d’atenció al públic. 
 
Donarem trasllat d’aquesta declaració a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, 
SA, a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), a la Oficina de Correus 
d’Esparreguera, a les organitzacions sindicals de la comarca, al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i a la Deelegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya. 
 
Ens posem a disposició de les treballadores i treballadors de l’Oficina de Correus de 
Collbató i de les organitzacions sindicals comarcals, per donar suport a les seves 
reivindicacions adreçades a impedir el tancament del municipi. 
 
A Collbató, 25 de març de 2021 
 
Ho signen els regidors i regidores de l’Ajuntament de Collbató. 
 


