
 
 

NOTA INFORMATIVA: 
 

IMPLEMENTACIÓ DE L'ACORD DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE MILLORES 
SOCIALS SIGNAT A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ EL 5 DE DESEMBRE 

DEL 2018 I APROVAT EL 20 DE DESEMBRE PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 
(MILLORA SOCIAL COMPLEMENTÀRIA PER EDAT) 

 
La difusió de la informació a la plantilla relativa a la implementació de l'acord s'ha 
demorat més del que hauria estat desitjable a causa d'algunes divergències 
d'interpretació entre les parts que tenen a veure amb aspectes de detall relacionats amb 
la gestió del mateix i, més concretament, amb el període extraordinari establert per a 
acreditar despeses fins al 28 de febrer d'enguany (despesa corresponent a les anualitats 
2018 i 2019, que ha de ser dels anys naturals 2017 i 2018). Aquestes divergències han 
obligat a realitzar diferents reunions de la Comissió Mixta de Millores Socials durant el 
mes de gener, un cop ja aprovat l'acord per part del Ple de la Diba. En qualsevol cas, la 
informació ja es troba tota disponible, penjada des de dijous passat a Intradiba, i s'ha 
enviat, així mateix, als i les referents de Recursos Humans de tots els orgànics de la 
Diputació, per a que aquests informin concretament les treballadores i els treballadors. 
Us remetem a la mateixa, i a continuació us la detallem, juntament amb els enllaços per a 
accedir-hi. En el moment de redactar aquesta nota ja es disposa del formulari per a fer la 
tramitació de la sol·licitud en paper i ens consta que a Minerva estan treballant per a 
habilitar l'aplicació que permetrà fer-ho també telemàticament dins l'Espai Personal, la 
qual suposem, i esperem, que estarà activa durant els propers dies, sinó ho està ja en el 
moment d'enviar-vos això. 
 
ENLLAÇOS  
 
• [1] Notícia "La millora social complementària per edat" al butlletí E-RH, enviat des 

de Minerva a tota la plantilla el 31 de gener: https://bit.ly/2HKndp5  
• [2] "Millora Social complementària per edat", explicació resumida de l'acord a 

Intradiba, amb el detall dels requisits per a sol·licitar la millora, imports per trams 
d’edat, termini de sol·licitud i pagament, etc: https://bit.ly/2D4tlTq  

• [3] "Àmbits inclosos dins les millores socials", amb el detall dels supòsits respecte 
els quals es pot acreditar despesa: https://bit.ly/2BfhmSO  

• [4] "Sol·licitud d'abonament de prestació del sistema de millores socials", 
formulari normalitzat per a demanar les millores: https://bit.ly/2DPwJDw  

 
Hem penjat també aquesta documentació en PDF al web https://cgtdiba.wordpress.com/. 
Si per algun motiu teniu algun tipus de problema per a accedir a Intradiba, la podeu 
consultar i descarregar-vos-la des d'allà, en concret als següents enllaços: 
 



• Document informatiu (document [2]): https://bit.ly/2HNBHEB  
• Àmbits i supòsits de despesa (document [3]): https://bit.ly/2GiY0zK  
• Formulari per a fer la sol·licitud (document [4]): https://bit.ly/2Gp4k93  

 
Si teniu dubtes concrets relatius a la sol·licitud, el tipus de despesa o de factures que es 
poden incloure en la mateixa, us aconsellem que us poseu en contacte amb les tècniques 
que s'encarreguen de la gestió del Sistema de Millores Socials dins del Servei de 
Relacions Col·lectives i Suport Jurídic (Minerva). Les dades de contacte les teniu també a 
Intradiba: https://bit.ly/2S9FU6p  
 
Recordeu que, pel que fa a la millora per edat, teniu fins el 28 de febrer per a acreditar 
despesa del 2017 i del 2018, i que posteriorment, per a sol·licitar la corresponent a 
anualitats successives, tindreu de termini fins al 31 de desembre per fer-ho.  
 
Salut! 
 
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 
 
4 de febrer del 2019 


