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SALUT LABORAL, AUGMENT DE L’ACCIDENTALITAT I 

FORMACIÓ EN CONDUCCIÓ SEGURA 
 

 
 
Donat l’augment significatiu de l’accidentalitat, concretament in itinere i in mision, que 
pateix el personal que treballa a la Generalitat, CCOO hem deixat clara la nostra posició al 
respecte en tots els àmbits en què tenim veu (Meses Paritàries de Prevenció de Riscos 
Laborals i Comitès de Seguretat i Salut Laboral). 
 
El problema, en gran part, és degut al presentisme laboral. Aquest terme neix en el 
moment en què les persones treballadores van a treballar malaltes per tal de no patir la 
conseqüent retallada en les seves retribucions, ja de per sí prou minvades a 
conseqüència de la crisi, de les retallades, de l’augment de l’atur i de l’increment dels 
membres de les famílies que es queden sense feina ni retribucions o simplement no en 
troben, etc. 
 
Malgrat tot, l’Administració s’ha afanyat a tombar la truita i fer la seva pròpia interpretació 
de la jugada. Segons diuen els seus representants a la Funció Pública, les persones van a 
treballar malaltes perquè poden i abans no hi anaven perquè la picaresca ho permetia en 
cobrar el seu sou igualment. Com diuen els castellans, piensa el ladrón que todos son de 
su condición (de moment, els únics que demostren no ser dignes de confiança són les 
persones més properes a la cúpula). 
 
És una visió perversa i malèvola a la qual, malauradament, ens tenen acostumats 
l’Administració: manca de respecte absolut i descatalogació cap a un personal 
responsable en la seva gran majoria. Els que treballem a l’Administració fa anys sabem 
que persones irresponsables i que no són dignes de confiança són les mínimes, sabem 
que la gent es queda i fa hores de més per acabar les feines en èpoques de puntes de 
feina i que això sempre ha estat així. 
 
Però tornant al tema de l’augment d’accidentalitat in itinere i in mision, us comuniquem 
que des de CCOO hem demanat, dins de l’oferta formativa dels departaments amb 
treballadors i treballadores que treballen conduint vehicles, que s’inclogui un curs de 
conducció segura, cosa que pot contribuir a disminuir aquests accidents. 
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