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DACC. CURS CONDUCCIÓ 
SEGURA I EFICIENT DE VEHICLES 

ELÈCTRICS I HÍBRIDS 
 
Els vehicles elèctrics i híbrids, a banda de ser un mitjà de transport sostenible, també permeten 
als/a les usuaris/àries gaudir d’una conducció molt còmoda i silenciosa. El Departament acaba 
d’incloure aquest curs en el pla anual de formació (PAF 2022). Podeu consultar el programa en 
aquest enllaç. L’oferta d’aquest curs, ha estat demanada pels delegats de prevenció en diferents 
Comitès de Salut del DACC però tot i la bona disposició dels responsables del DACC no 
s’acabava de concretar, agraïm doncs que s’hagi fet finalment aquesta primera convocatòria. 
CCOO pensem que aquest curs hauria d’incloure una part presencial on els assistents poguessin 
utilitzar aquest tipus de vehicles. Això no ha estat així en aquesta ocasió, però sembla ser que en 
funció de la demanda que tingui aquesta formació, el Departament es podria plantejar una part 
pràctica properament.  
 
Aquest curs, es durà a terme mitjançant plataforma TEAMS el dia 7 de març de 10 a 12 i CCOO 
us el recomanem a tot el personal que fa o vol fer ús d’aquest tipus de vehicles i també us volem 
recordar algun consell  que us pot facilitar  la presa de contacte amb aquest tipus de vehicle: 

 Utilitzar l’enllaç de la intranet del DACC on hi han indicacions i recomanacions.  
 Abans d’utilitzar el cotxe per primer cop, demanar a un/a company/a que ja els hagi utilitzat 

una explicació pràctica del seu ús.  
 Demanar el vehicle amb un horari ample per disposar de temps per a l’adaptació en els 

primers desplaçaments.  
 Demanar el vehicle amb l'única finalitat de practicar si l’usuari/ària ho considera 

necessari.   
 

Si teniu suggeriments, propostes, consultes, que afectin la salut laboral del nostre  departament, 
ens les podeu fer arribar als delegats/des de prevenció de CCOO  

BARCELONA: David Bonet dbonet@ccoo.cat  Carlos Rodríguez. crodriguezb@gencat.cat   
LLEIDA: Mario Carrillo mario.carrillo@gencat.cat   

TARRAGONA: Xavier Agut xagut@ccoo.cat  David Font   david.fontf@gencat.cat 

  GIRONA: genegirona@ccoo.cat 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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