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READMISSIÓ ALFONS CANTERO 
  

 
Tal com ja sabreu tots els treballadors i treballadores de CatSalut, el Secretari General de la Secció 
Sindical de CCOO al CatSalut, l’Alfons Cantero, va ser acomiadat del seu lloc de treball a final de 
l’any passat, just el dia que cessava del seu càrrec la Secretària General del Departament de Salut, 
que és qui signava l’escrit d’acomiadament en tant que Directora en funcions de CatSalut. 
 
L’escrit d’acomiadament no té desperdici, doncs assumeix la improcedència d’aquest acomiadament 
fent referència a raons genèriques de caràcter econòmic i organitzatiu que reconeix no poder 
concretar. 
 
CCOO no tenim cap dubte que es tracta del darrer acte d’un persistent procés d’assetjament personal 
i sindical que ha sofert l’Alfons Cantero. Assetjament que acaba fent palès el fet d’acomiadar-lo el 
darrer dia de feina de l’anterior equip de direcció del Departament. Signar l’acomiadament, plegar al 
cap de mitja hora i cap a casa: així no cal donar explicacions, no cal donar la cara. Amb traïdoria i 
nocturnitat. No feia gaire, a més, que s’havia cessat l'Alfons Cantero de la seva responsabilitat a 
l’empresa per la via de suprimir la seva plaça, també amb indefinides raons organitzatives, i se’l 
destinava a un lloc base. Però volien anar més lluny. 
 
Més enllà d’altres polèmiques que han de quedar en segon pla davant del fet gravíssim de deixar un 
treballador al carrer sense causa real justificada, la denúncia que CCOO varem interposar per cessió 
il·legal de treballadors contra el CatSalut ha fet mal. I, sí, la Inspecció de Treball ens va donar la raó. 
No eren cabòries de la gent de CCOO, s’ha constatat que hi havia prestamisme laboral. 
 
Hem d’afegir, a més, que CCOO tenim molt clar que amb l’acomiadament de l'Alfons Cantero també 
es pretén que CCOO no pugui presentar-se a les properes eleccions sindicals al CatSalut. 
Assetjament personal i sindical, no hi ha dubte. El nostre Gabinet Jurídic està preparant les accions 
legals corresponents. I al carrer i als centres de treball farem les accions que calgui per tal que 
l’Alfons Cantero sigui readmès. 
 
CCOO hem emplaçat la nova direcció del Departament i de CatSalut a revocar l’acomiadament. En 
les seves mans està resoldre amb rapidesa aquesta injustícia. Les argumentacions legals de la 
reclamació prèvia presentada contra la resolució d’acomiadament tenen prou entitat per resoldre de 
manera favorable l’esmentada reclamació prèvia. En cas contrari CCOO farem les actuacions 
necessàries per tal d’aconseguir la revocació d’aquest acomiadament. El dret al lloc de treball és 
innegociable per nosaltres, és una de les raons de ser de CCOO. 
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