ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE
PENSIONS PER AL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
El dijous 17 de març de 2011, a les 13.00 h, a la sala de reunions de Rectorat, s’apleguen
Álvar Berenguer Berenguer,
Begoña Subiza Martínez,
Daniel Pastor Javaloyes,
per part de l’entitat promotora, i
Tomàs Agulló Lorente (CGT),
Claudio Álvarez Bustamante (CSIF),
Maria Obdulia Munguía Martín (SEP),
Rafael Mateo Corredor (CCOO),
Francisco Javier Vidal Olivares (UGT),
Lucía Gomis Català (Fundació General UA),
María José Parra Carnicero (Fundació General UA) i
Jordi Davó i Moltó (STEPV),
en representació dels partícips.
Juana Pérez Colomina (Subdirecció de Nòmines de la UA) hi assisteix amb veu però sense
vot.
L’ordre del dia és el següent:
1. Lectura i aprovació d'actes pendents.
2. Possible adhesió a la petició que CCOO fa al Ministeri d'Economia.
3. Actualització del reglament del pla per a adequar-lo als canvis legislatius quant a
l'edat de jubilació.
4. Canvi del càrrec de secretari.
5. Torn obert de paraules.
1. Les actes de les dues últimes reunions s’aproven sense cap esmena.
2. Previa exposició per part del representat de UGT es va aprovar la petició inicial de CCOO,
que també fa seu UGT, perquè la Comissió de Control del Plà s’adherisca a la sol·licitud que
aquestes dos organitzacions sindicals fan al Ministeri d’Economia per a valorar técnicament
amb diferents mecanismes els actius fixes de la cartera de valors del Fons. Els representants
dels partíceps donen suport a aquesta iniciativa, amb les reserves que comporta el fet que el
Pla de Pensions de la UA estiga dins d’un major (PREVICORP), tret del representant de CGT
que se n’absté.
3. Respecte del punt tercer, Àlvar Berenguer indica que el reglament del Pla de Pensions de la
UA ha d’adequar-se a les modificacions en matèria laboral que prepara el govern espanyol i
que, conseqüentment, el Servei Jurídic farà els canvis esmentats quan s’escaiga i n’informarà
degudament els membres de la Comissió.
4. L’actual secretari de la Comissió anuncia que, en consonància amb les mesures impulsades
per la UA en pro de la paritat de gènere en els diversos òrgans de decisió i representació,
abandona la representació de l’STEPV, que passa a Cristina Torres, i, per tant, el càrrec de
secretari.

5. En el torn obert de paraules, Àlvar Berenguer anuncia que en la pròxima reunió de Previcorp
demanarà a l’entitat gestora que extreme el zel a quant a la rendibilitat del fons. El representant
d’UGT, planteja que l’administració ha d’exigir a la gestora del Fons una millora de la gestió per
a corregir la tendència negativa en la rendibilitat del Pla. A més, planteja que caldria aprofitar la
modificació legal del Reglament per a renegociar aspectes fonamentals en la gestió del Fons,
en concret tractar de lligar les comisions percebudes pel gestor a la rendibilitat del Fons.
També es va plantejar la possibilitat de canviar la gestora del Pla (CCOO i UGT). S’enceta així
un seguit d’opinions sobre la rendibilitat del Pla (Juana Pérez), la idoneïtat d’aturar les
aportacions per destinar-les al Fons d’Ajuda Social i als salaris (CGT) i la importància de
mantenir l’assegurança unida al Pla (Daniel Pastor)

Jordi Davó i Moltó
Universitat d’Alacant, 18 de març de 2011

