
 

 

 

 

        Preacord de jubilació 
 

.Avui s’ha signat un preacord sobre jubilació anticipada per als cossos 

penitenciaris al Departament de Justícia. 

CATAC ha declinat participar en un mera declaració d’intencions per 

pacificar la indignació de les plantilles davant l’onada creixent 

d’agressions. 

La proposta ara haurà de seguir un llarg procés per ser efectiva i no tenim gens 

clar que ho sigui ni a curt ni a mig termini. El document podria haver estat una 

proposta interessant com a punt de partida fa uns anys però ens sembla 

impossible d’assumir en el moment actual. 

El document només parla de cossos penitenciaris que es podrien jubilar als 60 

o 59 anys amb 35 de servei. Això deixa fora a tots els empleats públics que 

treballen en establiments penitenciaris i que no són de cossos penitenciaris. La 

discreta presència de l’actual Sotsdirectora General de Rehabilitació a la 

signatura era una burla. Cap dels seus treballadors es podria beneficiar 

d’aquest acord tal com està redactat. 

Aquest document sense cap millora ja estava disponible fa molt de temps, i 

podia haver estat elevat a la Mesa General amb l’anterior equip directiu. Per 

què no ho van fer? Ja el teníem i no el van lliurar a Funció Pública. Que 

això no s’oblidi! 

La situació seria diferent amb aquest document aprovat fa mig any i incorporat 

en la negociació del PGE, tal com s’ha fet amb els mossos d’esquadra.  

Ara sembla més un “brindis al sol” que difícilment es materialitzarà en un temps 

raonable. A més a més, depèn de les properes majories parlamentàries. La 

mala fe de l’anterior equip i la improvisació de l’actual ens porten a un 

atzucac de molt difícil sortida. 

 

 

 

 



Però hi ha més. El redactat de l’acord no pot ser ratificat per aquesta part 

social perquè 35 anys de servei en servei interior (en un pati!!!) es una 

barbaritat. La nostra proposta demanava 20 anys en servei interior i 30 per a la 

resta de serveis en establiments penitenciaris. Era una proposta raonable en la 

línia dels cossos i forces de seguretat i altres serveis essencials a la comunitat. 

I el més important: NO EXCLOÏA A NINGÚ! 

Honestament, a IAC-CATAC Presons ens agradaria esperar i treballar per a 

millorar el redactat en altres instàncies d’aquest procés. Les presses per 

fer-se una foto amb la consellera Ciuró, no justifiquen en cap cas la signatura 

d’aquest document en el moment actual. 

Som un sindicat assembleari i ens sotmetrem a la voluntat d’afiliats i 

simpatitzants i això ho farem avants del dijous, data de la propera Mesa. 

Com sempre continuarem treballant per a millorar les condicions laborals 

del nostre col·lectiu.  

Agrair, avui molt especialment, el suport i la solidaritat mostrada per tots els 

professionals que s’han concentrat davants dels centres penitenciaris de 

Catalunya.  

 

 

IAC-CATAC SECCIÓ SINDICAL DE PRESONS 

Barcelona, 26 de novembre de 2021 

 

 

 

 

 

 


