ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE
PENSIONS DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CONJUNTA DE LA
UNIVERSITAT D’ALACANT QUE TÉ LLOC EL DIA 10 DE FEBRER DE 2012
A Alacant, sent les 12.45 hores de la data indicada, es reuneixen a la Universitat d'Alacant sota
la presidència d’Àlvar Berenguer Berenguer, els representants del promotor i dels partícips
expressats més avall, actuant com a secretària Cristina Torres Selva.
ASSISTENTS, per part de l’entitat promotora,
Álvar Berenguer Berenguer (president de la comissió)
Begoña Subiza Martínez
Daniel Pastor Javaloyes
Rafael Pla Penalva
Rafael Carrillo Paños (en substitució d’Enrique Gomis)
Lucía Gomis Català (Fundació General UA)
i en representació dels partícips,
José Luis Cividanes Hernández (CGT),
José Manuel Mora Chacón (CCOO),
Javier Vidal Olivares (UGT),
María José Parra Carnicero (Fundació General UA)
María Obdulia Munguía Martín (SEP)
Claudio Álvarez Bustamante (CSIF)
Cristina Torres Selva (secretària, STEPV),
Juana Pérez Colomina (Subdirecció de Nòmines de la UA) hi assisteix amb veu però sense
vot.
Oberta la sessió per la presidència, la sessió continua amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Implicació del Reial Decret-Llei 20/2011, de mesures pressupostàries, tributàries i
financeres per a la correcció del dèficit públic en el Pla de Pensions de la Universitat
d’Alacant.
3. Torn obert de paraules.
Punt 1.- S’aprova l’acta anterior per part de tots els assistents.
Prèviament al punt 2 de l’ordre del dia hi ha l’informe de l’entitat gestora sobre la situació i
evolució del Pla de Pensions de la UA, que resumim a continuació.
Hi assisteixen, per part de Mediterráneo Vida:
Rosa Mª Moya Martínez, responsable de l’Àrea de Col·lectius
María Teresa Cuenca Romera, cap d’Assegurances i Pensions
Manuel Martínez Esclapez, cap de Gestió d’Inversions
Miguel Ángel Martínez Boix, actuari de l’Àrea Tècnica,

Els representants de Mediterráneo Vida exposen als presents aspectes de l’evolució del Pla de
Pensions al llarg de 2011:
- Dades macroeconòmiques
- Evolució dels mercats
- Distribució de la cartera de referència
- Gestió de la cartera 2011

-

Anàlisi de rendibilitat 2011

S’enceta un debat a partir d’aquesta exposició:
J.M. Mora (CCOO pregunta si la pèrdua de la qualitat creditícia obligarà a fer algun ajust. El
representant de la CAM respon que a Espanya no hi ha problemes quant a polítiques
d’inversió, ja que ara és pitjor vendre que mantenir-se.
Javier Vidal (UGT) planteja que si la previsió és mantenir la rendibilitat, quin serà el percentatge
del deute públic espanyol en relació a les comunitats autònomes. Manuel Martínez (CAM)
respon que l’Estat avalarà el deute de les comunitats autònomes, la qual cosa no vol dir que no
puguen tenir un impagat. Les inversions del Fons en les comunitats autònomes són poc
importants, un 70% està invertit amb venciments inferiors a 1 any i tan sols un 10% s’ha invertit
en deute públic espanyol a llarg termini, amb entrades i eixides del mercat constants. La
rendibilitat és baixa, però en aquests moments no podem demanar més. Les cèdules
hipotecàries són actius molt bons, perquè són independents dels balanços dels bancs. Si
aquests feren fallida se seguirien pagant perquè s’apliquen sobre la pròpia vivenda, ja que els
hipotecats continuen pagant.
Punt 2 de l’ordre del dia.- Miguel Ángel Martínez (CAM) intervé per a explicar les implicacions
del Reial Decret 20/2011 en el Pla de Pensions de la UA, especialment en allò relatiu a la
cobertura de les situacions de risc previstes en el reglament del Pla. L’any 2012 ha tingut lloc
un sinistre, la mort d’un treballador de la UA, que fa que resulte convenient la continuïtat en
l’assegurança (de vida, invalidesa...) però finançat pel propi Fons. A efectes finals no es
notaria.
Daniel Pastor pregunta a quant ascendeixen els drets consolidats del Fons. El representant de
la CAM respon que a 8 milions, sis-cents mil euros.
Distribució de la cartera de referència:
Estructura de referència: 75% renda fixa en Deute Públic espanyol (durada 5,5 anys)
25% renda variable
Es mostren les posicions més rellevants quant a la gestió de la cartera en 2011, pel que fa a la
renda fixa i a la renda variable.
- Renda fixa.- Durada a l’entorn d’1.5 anys i posicions a curt termini en deute públic,
dipòsits a termini i financers. Sector públic: 53%. Sector privat: 47%
- Renda variable.- Cartera altament diversificada: Telecomunicacions, 11%; Béns de
consum, 39%; Energia 19%; Indústria, 19%; Serveis, 8%; Financer, 4%. Diversificació
geogràfica: Europa (60%) i EEUU (40%).
Anàlisi de rendibilitat del Pla de la UA 2011
Al mes d’octubre la rendibilitat és positiva, un 2,21%. Per tenir amb què comparar, a final de
l’exercici 2008 va ser del -10,12%.
Segons l’Informe PIPS, que recull una mostra dels fons de pensions espanyols, la majoria del
sistema d’ocupació, la mitjana dóna un percentatge de rendibilitat negatiu (-3,70%), mentre que
per al Pla de Pensions de la UA el resultat és positiu (1,42% al mes d’octubre).

I sense altres assumptes a tractar finalitza la reunió, sent les dotze hores el president alça la
sessió de la qual s'estén aquesta Acta, que és redactada, llegida i aprovada per tots els
assistents i que és autoritzada amb les signatures del president i de la secretària
Universitat d’Alacant, 19 d’octubre de 2011

Vist-i-plau
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE
CONTROL DEL PLA DE PENSIONS

Signat: Àlvar Berenguer Berenguer

PER LA SECRETÀRIA DE LA
COMISSIÓ DEL PLA DE PENSIONS

Signat : Cristina Torres Selva

