
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 25 DE JULIOL DE 2012 
 
A Alacant, sent les 10.00 hores de la data indicada, es reuneixen a la Universitat d'Alacant sota 
la presidència d’Àlvar 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, 
 

Mónica Martí Sempere  
Álvar Berenguer Berenguer (president de la Comissió)  
Daniel Pastor Javaloyes 
Rafael Pla Penalva 
Rafael Carrillo Paños  
Lucía Gomis Català (Fundació General UA) 

 
i en representació dels partícips, 
 

Carlos Martínez-Romero Fernández (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 y Acció Social de la UA) hi assisteix amb 
veu però  sense vot. 
  
Hi assisteixen, per part de Mediterráneo Vida:  
 
Rosa Maria Moya Martinez, responsable de l’Àrea de Col·lectius de Mediterráneo Vida 
Alberto Sanz Moreno, director tècnic de Mediterráneo Vida 
 
Oberta la sessió per la presidència, la sessió continua amb l’ ordre del dia següent:  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
2. Renovació de membres.  
 
3. Temes pendents. 
 
4. Altres assumptes d’interés. 
 

 
 
Punt 1.- S’aprova l’acta anterior per part de tots els assistents.  
 
Punt 2.- S’informa de la baixa en la comissió de control de l’anterior vicerectora d’Assumptes 
Econòmics, Begoña Subiza, i la substitució per part d’Àlvar Berenguer, qui deixa la presidència 
en mans de Mónica Martí, actual vicerectora de Planificació Econòmica, i es queda com a vocal 
dins de la comissió. No hi ha cap objecció per part dels assistents. 
 
Aquest canvi en la presidència implica la substitució d’Àlvar Berenguer com a representant de 
la Comissió de Control del Pla de Pensions de la Universitat d’Alacant en la Comissió de 
Control del Fons de Pensions PREVICORP, F.P. per la actual presidenta Mónica Martí.  
 
Mónica Martí accepta els càrrecs per als que ha sigut nomenada per un període màxim de 
quatre anys. 



 
Punt 3.- Juani Pérez informa de l’estat de la qüestió fent una recapitulació de les tres opcions 
possibles per a cobrir les contingències de mort i invalidesa que han quedat sense cobertura en 
la UA a partir del Reial Decret Llei 20/2011, ja que estan incloses dins del Pla de Pensions: 

1) Utilitzar la participació en beneficis (180.092 €) per a fer front als impagaments de la 
prima des de gener a juliol, els dos inclosos, de l’any en curs. Els dos sinistres que 
s’han produït en la Universitat en este període quedarien coberts. 

2) Disposar dels diners consolidats del fons, però comptant amb els partícips. La consulta 
seria lenta i dificultosa, a més d’establir-se un greuge comparatiu entre els partícips. 

3) Traure l’assegurança del Pla de Pensions i contractar-ne una de nova. 
 

S’enceta un torn de paraules a partir d’aquesta exposició:  
 
A la consulta de Javier Vidal sobre aportacions, Rosa Maria Moya contesta que les entitats 
gestores no poden acceptar les aportacions de promotores que són institucions públiques. Diu 
que si no canvia el marc legislatiu, la solució 1 és en realitat un ajornament del problema, en 
breu hauria de reunir-se la comissió per a discutir les altres dues possibilitats. 
 
J.M. Mora opina que s’ha de fer una assegurança nova, separada del Pla, ja que no ens queda 
una altra opció. A més, la Universitat ha pressupostat per al 2012 més de 300.000 € per al 
pagament de l'assegurança. L’opció 2 li sembla rebutjable, mentre que la 1 i la 3 no són 
incompatibles. 
 
Javier Vidal diu que no té sentit mantenir l’estructura del Pla de Pensions que hem tingut fins 
ara, atés el grau d’incertesa que patim. Planteja una renegociació general del Pla, amb noves 
condicions integrals. Creu que la incertesa continuarà en el futur, per la qual cosa hauríem de 
protegir-nos, no sembla raonable demanar als partícips un canvi de les regles del joc cada 
vegada que hi haja una contingència.  
 
Daniel Pastor també es mostra partidari de separar l’assegurança per mort i invalidesa del Pla 
de Pensions.  
 
Rosa Maria Moya intervé per a dir que, legalment, el Pla de Pensions no pot pagar els 25.000 € 
per defunció. Per a poder-ho fer, s’ha de contractar una asseguradora externa o fer unes 
dotacions i provisions que no s’han fet, així els sinistres que es produïsquen en l’any estarien 
coberts. Per la participació en beneficis pagaríem ara els set mesos que es deuen. La situació 
tornaria a ser la mateixa que a primers d’any amb la diferència que es podria fer el pagament 
dels sinistres ocorreguts entre l’1 de gener y el 31 de juliol de 2012. A partir de 2013, el 
regulador haurà de pronunciar-se, perquè si el Decret 20/2011 perd la vigència, tot continuaria 
com en el passat. Però si el promotor es veu de nou impedit a fer aportacions, serà necessària 
una reunió per a vore què es fa.  
 
S’accepta per unanimitat abonar les primes pendents de l’assegurança inclosa dins el Pla de 
Pensions amb la participació en beneficis.  
 
Javier Vidal es mostra preocupat perquè els pressupostos de la UA s’han d’elaborar abans que 
finalitze novembre i seran molt restrictius, opina que seria interessant tindre en compte l’opció 3 
abans d’això. 
La solució que aporta Mediterráneo Vida seria traure l’assegurança del Pla entre l’1 d’agost i el 
31 de desembre de 2012, però això implicaria que les treballadores i els treballadors quedarien 
al descobert fins al moment en què es contracte la nova pòlissa. Pensen que podria ser una 
solució però han d’analitzar els aspectes legals, tècnics, etc., abans d’emetre una oferta formal.  
 
J. M. Mora diu que fins que no isca l’avantprojecte dels pressupostos generals de l’Estat, no 
podrem saber si el Decret 20/2011 continuarà vigent el 2013. Mónica Martí respon que no es 
pot assumir el risc de tindre prohibides les aportacions el 2013, hem de traure l’assegurança 
fora del Pla per a poder garantir la cobertura de tot el personal.  
 
Es queda que a principis d’octubre tindrà lloc una altra reunió de la comissió per a prendre la 
decisió definitiva de deixar l’assegurança dins o fora del Pla de Pensions. 



 
4. Altres assumptes d’interès. 
A una pregunta de J.M. Mora sobre els bons, Rosa Maria Moya respon que segurament caldrà 
fer una revisió de la política d’inversió del Fons de Pensions, ja que els actius de renda fixa 
espanyola, que són la major part en què s’inverteixen els diners, es poden veure afectats per 
baixades de ràting conseqüència de la conjuntura de crisi financera. Enviaran un comunicat a 
les comissions de control per a parlar del tema en la propera reunió a Torrent, sobre el que 
trametran documentació prèvia informativa. 
 
Javier Vidal demana que hi haja informació permanent sobre el Pla de Pensions tant en meses 
tècniques com en meses negociadores.  

 
   
I sense altres assumptes a tractar finalitza la reunió, sent les 11.00 hores la presidenta 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 de la presidenta i de la secretària 
 
                                                                             Universitat d’Alacant, 25 de juliol de 2012 
 
 
 

Vist-i-plau 
 

EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE 
CONTROL DEL PLA DE PENSIONS 

 
 
 
 
 

Signat: Àlvar Berenguer Berenguer 

 
 

      LA SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ 
DEL PLA DE PENSIONS  

 
 
 
 
 

Signat : Cristina Torres Selva 
 

 

 
 


