
 

RECORDATORI I ACLARIMENT SOBRE LES MILLORES SOCIALS 2018 

Companyes, companys, 

Fa unes setmanes, en concret el 13 d'agost, us vam enviar una breu nota informativa sobre les 

Millores Socials 2018. Podeu llegir la mateixa en el següent enllaç (https://bit.ly/2pp05QO), si no la 

teniu present. En aquesta nota, a banda de recordar-vos que el termini per a fer la sol·licitud enguany 

de les Millores finalitza el 30 de setembre, us informàvem del següent: 

"Una darrera novetat de les millores d’aquest any és que en l’àmbit de conciliació s’inclouen “Despeses de 

primera necessitat”, com ara factures de manutenció (alimentació) i subministraments domèstics de 

llum, aigua i gas. Això, com ja us vam explicar en el comunicat abans esmentat, dóna “compliment a una 

reivindicació de la nostra Secció Sindical, i a una demanda que vam fer explícitament” durant les reunions 

de Mesa General de Negociació de l’any passat." 

Us enviem aquesta nova comunicació perquè hi ha companyes que ens han fet saber que hi ha algun 

sindicat desinformant, com de costum, els treballadors i les treballadores dient que aquestes 

despeses no entren i no són justificables com a Millores Socials. Us fem saber que això és totalment 

fals, ja que es va acordar amb la Corporació que els supòsits de despesa anteriorment esmentats es 

poguessin incloure dins del sistema de Millores, en una reunió de la Comissió Mixta de Millores 

Socials celebrada el dia 26 de gener del 2018, amb participació nostra i dels altres dos sindicats 

representatius en l'àmbit de la Diputació. L'acta d'aquesta reunió obra en el nostre poder i la podem 

facilitar a tothom qui ho desitgi. En aquella reunió, tal com consta en l'acta esmentada, i en relació al 

tercer punt de l'ordre del dia de la reunió ("Actualització dels supòsits a incloure en cadascun dels 

àmbits: sanitaris, cultural, esportiu i conciliació") es diu, literalment: 

"Els representants sindicals, manifesten que determinats col·lectius tenen dificultats per poder justificar 

les despeses que a data d’avui donen lloc a la percepció de la millora i per això, sol·liciten incloure dintre 

de l’àmbit de conciliació de les millores les despeses per alimentació, així com, la derivada d’aquells 

productes considerats de primera necessitat (manutenció,  subministraments energètics...).  

La corporació considera procedent aquesta demanda i manifesta, que s’inclouran a l’àmbit de 

conciliació com a “Despeses de primera necessitat (manutenció, subministraments de llum, gas i 

aigua)” i que es recollirà la informació en la Intradiba." 

Queda prou clar. Com tots els acords entre les parts, li toca a la Corporació complir-lo, i als sindicats 

que el van subscriure informar-ne adequadament del mateix a la plantilla. No com fan alguns. 

Res més a afegir sobre aquest particular. Salut! 
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