PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT SOBRE LA UTILITZACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT D’UNA EMPRESA DE MISSATGERIA
PRIVADA EN COMPTES DE CORREUS, I DEL FUNCIONAMENT INADEQUAT
D’AQUEST SERVEI
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, D’ACORD AMB ALLÒ QUE PREVEU L’ARTICLE 103 DE LA LLEI DEL 5 DE JULIOL
21/2002, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, PRESENTA, A FI QUE SIGUI RESPOSTA
I DEBATUDA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT PREGUNTA:
Atès que el servei de missatgeria d’un Ajuntament és essencial per a una correcta comunicació amb els seus
ciutadans, i per tant el seu funcionament adequat és imprescindible.
Atès que des d’al menys el mes de febrer s’han rebut cartes de l’Ajuntament amb setmanes de retard, provocant molts problemes, com ara cartes on es requeria entregar certa documentació en un termini breu, que
han arribat al domicili setmanes després que acabés aquest termini.
Atès que actualment l’Ajuntament té contractat el seu servei de missatgeria, incloent les cartes als ciutadans
com ara contestacions d’instàncies, amb una empresa privada (UniPost).
Atès que cada cop que algú no és a casa quan li arriba una carta, s’ha de desplaçar al poble veí Premià de Mar
per a recollir-la a l’oficina d’Unipost, quan Correus té oficina a Premià de Dalt.
Preguntem:
Per què l’Ajuntament té contractat el servei de missatgeria amb una empresa privada amb oficina a Premià de
Mar, en comptes de fer servir Correus, empresa pública i amb seu al mateix municipi de Premià de Dalt, quan
a més durant els darrers mesos s’ha vist repetidament el mal funcionament d’aquest servei?
Es pensa solucionar aquest problema per a aconseguir un servei de missatgeria eficient? De quina manera i
en quin termini?
Gràcies.
Premià de Dalt, 6 de juliol de 2015
Carlos Garcia Abalos i Jaume Batlle de Castro

