
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE 
PENSIONS DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CONJUNTA DE LA A 
UNIVERSITAT D’ALACANT QUE TÉ LLOC EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2011 
 
A Alacant, sent les tretze 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, 
 

Tomàs Agulló Lorente (CGT), 
José Manuel Mora Chacón (CCOO), 
Francisca Merino Fernández (UGT),  
María José Parra Carnicero (Fundació General UA) i 
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, s'inicia presentant Rafael Carrillo Paños com a nou 
representant de l’entitat promotora en substitució d’Enrique Gomis Ferrer, amb l’acord unànime 
de la comissió.  
La sessió continua amb el següent ordre del dia:  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
2. Informe de l’entitat gestora sobre la situació i evolució del Pla de Pensions de la 
Universitat d’Alacant.  
 
3. Informe sobre la situació de l’entitat dipositària i les implicacions per al Pla de 
Pensions de la Universitat d’Alacant. 
 
4. Canvi del càrrec de secretari. 
 
5. Torn obert de paraules. 

 
 
Prèvia petició del president, Àlvar Berenguer, es tracten en primer lloc els punts 2 i 3 de l’ordre 
del dia, per tal que els representants de Mediterráneo Vida i BancoCAM facen la seua 
exposició i després es puga dur a terme la reunió de la comissió de control del Pla de 
Pensions.  
 
Punt 2 de l’ordre del dia.- Informe de l’entitat gestora sobre la situació i evolució del Pla de 
Pensions de la UA, que passem a resumir a continuació.  
 
Hi intervenen, 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, 



 
 
 
i per part de BancoCAM: 
 
Jaime Llàcer Pellicer, director de Banca Institucional 
Manuel Enrique Verdú Juan, Director de l’Oficina de la Universitat d’Alacant 
 
Els representants de Mediterráneo Vida  exposen als presents aspectes de l’evolució del Pla de 
Pensions al llarg de 2011 (fins al mes d’octubre). 
 
Moviments en l’any 2011:  
En l’actualitat, el patrimoni del Fons s’estima en 8.340.711,56€, amb 3.208 partícips. 
Aportacions del promotor: 693.363,61€ (87%) 
Aportacions dels partícips: 102.594,38€ (13%) 
TOTAL: 795.957,99€ 
 
Prestacions pagades 2011: 
Jubilacions             12                         
Invalidesa                2 
Atur prolongat          1 
Defunció                  1 
Total expedients     16 per un total de 87.090,05€ 
 
Avantatges addicionals: 
L’any 2008, com a conseqüència de la rendibilitat negativa del Pla de Pensions i per cortesia de 
la CAM s’afegeix al Pla de Pensions un avantatge addicional de 30.000€ que cobreix la 
defunció per accident de tots els partícips de PREVICORP, F.P, que és acumulable al Pla 
existent. Aquesta cobertura continua vigent en l’actualitat. 
 
Evolució dels mercats 2011 
L’evolució ha estat caracteritzada per la gran mobilitat de preus i la inestabilitat consegüent de 
la renda variable. Les borses han experimentat una evolució negativa pertot arreu, si bé a 
Europa (-16,76%), en major mesura que a altres països (EEUU -4,93%; Japó -14,56%). 
Espanya (-9,74) presenta un percentatge de pèrdues menor que Alemanya (-14, 58%). 
 
 
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). 
 
 
 
Punt 3.- Jaime Llàcer explica que quant a la relació quotidiana banca-client, la CAM està millor  
que mai, perquè les aportacions dels fons per al reforçament del sistema financer els ha injectat 



capital per al sanejament de l’entitat. Transmet als partícips que l’evolució del Pla de Pensions 
de la UA és positiva i que poden sentir total tranquil·litat sobre el particular. 
Rosa Moya afegeix que el patrimoni del Fons és independent, amb el CIF de PREVICORP, i 
que per tant queda al marge de les vicissituds de l’entitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions en què J.M. Mora pregunta què passarà amb el Pla quan la CAM 
siga absorbida per una altra entitat. Mediterráneo Vida quedarà absorbida per la gestora dels 
fons de pensions que tinga aquesta altra entitat bancària? Els representants de MV diuen que 
no poden avançar esdeveniments ja que la situació actual és d’una gran incertesa, tot i que són 
conscients que l’entitat dominant marcarà les regles del joc. Malgrat això, pensen que no es 
produirà una ruptura traumàtica amb el canvi i que el Pla estarà gestionat d’igual manera o 
millor. 
 
Els representants de MV i de la CAM s’acomiaden i la comissió de control del Pla de Pensions 
reprén la reunió amb la resta de punts de l’ordre del dia. 
 
 
Punt 1 de l’ordre del dia.- L’acta de l’útlima reunió s’aprova amb l’única modificació d’incloure 
Lucía Gomis Català (Fundació General) com a promotora en comptes de considerar-la 
representant dels partícips tal com figurava en l’acta del 17 de març de 2011.  

4. S’informa sobre el canvi de secretari. Se’n farà càrrec a partir d’ara Cristina Torres 
(STEPV). 

5. El representant de la CGT demana, com en ocasions anteriors, aturar les aportacions al 
Pla de Pensions perquè els diners es queden dins el Fons d’Acció Social i es destinen 
a salaris del personal de la UA o a cobrir possibles necessitats que puguen sorgir 
(CGT) apel·lant a criteris d’igualtat i solidaritat. 

   
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 
 

 

 
 


