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És un resultat col·lectiu. Del qual formem part CCOO aportant propostes i iniciatives i fent seguiment de la 
bona marxa del Pla, amb el rigor que ens caracteritza, en la nostra condició de representants dels Partícips i 
Beneficiaris. Resultat en el qual és fonamental el treball dels professionals de GPP, la nostra Gestora.  
 
Aprovats els comptes 2012  
Ha sigut el 29 d'abril, a la reunió de la Comissió de Control, després d'examinar els informes favorables de 
l'Auditor Independent PKF ATTEST, l'informe de l’Actuari NOVASTER, contestades àmpliament la bateria de 
preguntes i petició d'aclariments que a uns i als altres se'ls va fer des dels diferents grups de la Comissió, que 
s'han APROVAT SENSE VOTS EN CONTRA els comptes del 2012. 
 
Rendibilitat del Pla 
Els resultats d'aquest any provenen, com sempre, de la gestió activa, de la diversificació d'inversions, 
conjugant el binomi rendibilitat-risc: no volem ser els que més guanyem quan tot va bé si això comporta com a 
contrapartida perdre molt quan les coses van malament. La Gestora utilitza 
les eines que considera útils: com les estratègies de cobertura - Assegurant 
oscil·lacions -; utilitzant "repos" per evitar l'excés d'endeutament, complir la 
mitja de durada de la cartera i com a contrapartida legal exigida per algunes 
cobertures; mantenint la vigilància en l'evolució dels ràtings de la cartera, 
segons el mandat d'inversions. CCOO hem demanat no augmentar el Deute 
espanyola, encara que la tenim a curt i la majoria a Lletres del Tresor. Els 
resultats estan a la vista, excel·lents, basats en el bon treball de la Gestora i a 
la feina de CCOO, els més actius en propostes. Destaquen més en el context 
econòmic actual. 
Davant la difícil conjuntura estem considerant invertir una petita part del nostre Patrimoni en actius que poden 
suposar un lleuger augment del risc, però assessorats per especialistes els nostres i coincidint amb la 
Gestora, un ventall entre el 5-10%, podrien suposar-nos mantenir la rendibilitat en la mitjana alta dels grans 
plans. Arribat el cas ho proposarem a la Comissió Tècnica. 
 
Altres objectius que ens ocupen 
Aquesta relativa consolidació de la rendibilitat - Estem en el 3'06 de mitjana des del 2000, amb les crisis 
passades i la present - i la confiança d'anar arribant als objectius que anem marcant-nos - Rebaixar costos: de 
l’Actuari, del revisor dels ràtings, oferir més fórmules per disposar dels drets -, ens permeten abordar altres 
objectius en la recerca de millores per als partícips i beneficiaris.  
 
Un objectiu prioritari: Augment de l’aportació de 540,91 euros 
Ja són prop del 70% els partícips del Pla (percentatge que s'ampliarà quan els companys de UNNIM 
s'incorporin ben aviat al col·lectiu J) els que reben l'aportació de 540,91 euros anuals. Seguim reivindicant 
l'increment d'aquesta quantitat, congelada per alguns companys i companyes des de fa més de dues 
dècades. Estem parlant d'una quantitat anual de poc més de 2 milions d'euros, realment petita per a tota una 
multinacional com a BBVA. En destaquem la contradicció que aquest Banco és molt actiu en la promoció 
d'instruments de previsió però, amb les aportacions de la majoria dels seus treballadors i treballadores, està 
estancat. 
 
 

CONTROL+PROFESSIONALITAT = CONFIANÇA, RESULTATS 
Rendibilitat 2012: +8,70%; Gener-Abril 2013: +4,07% 
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CCOO volem millorar també les tasques quotidianes del Pla 
 
--- Sistematitzar, fer accessibles i comprensibles per partícips, beneficiaris i la mateixa Gestora, unes 
Especificacions o Reglament del Pla, que porta sense actualitzar des del 2003. CCOO emplacem el BBVA a 
un compromís real per en els pròxims mesos deixar aquest tema resolt. Hi ha temes urgents, com l'opció legal 
de rescat del fons en cas de malaltia greu, o millorar els procediments de cobrament de renda vitalícia per als 
dos primers anys d’incapacitat permanent. 
  
--- Des de la integració tenim dotze mesos per acollir al nostre Pla d'Ocupació als nostres nous companys i 
companyes de UNNIM . Procés de qual anirem informant. 
 
--- Volem que BBVA Seguros millori el tipus d’interès en les rendes. 
 
--- Hem demanat a BBVA que remuneri la c/c del Pla a un tipus d’interès preferent. 
 
--- Seguim demanant al Promotor que un Pla de la mida del nostre requereix una Revisió Financera-Actuarial 
anual, com es fa en altres grans plans. La llei obliga cada tres anys, però si hi ha alguna discrepància els 
terminis són excessius. 
 
--- CCOO ha destacat, i així s'ha reconegut públicament, per mostrar en tots els Fòrums i Observatoris la seva 
implicació amb la Inversió Socialment Responsable. En el Pla de Pensions de BBVA, promovent la firma dels 
PRI de les Nacions Unides, així com en la Gestora GPP, de la qual som socis. Un d'aquells Principis, dels 
més fonamentals és exercir els drets polítics de les accions que té el nostre Fons en benefici dels partícips i 
beneficiaris del Pla. L'objectiu és preocupar-se del fet que les empreses en què invertim actuïn amb criteris 
responsables (ASG = Ambientals, Socials i de bon Govern), cosa que evita riscos extrafinancers. Una qüestió 
aquesta, de total actualitat - Desastre de Dacca, Bangla Desh -, perquè aquest tipus de riscos, no tinguts en 
compte, estan en l'origen de la crisi econòmica, per no parlar fins i tot de crisi de valors a tots els nivells, en 
què ens trobem. Esperem que el BBVA estigui a l'altura i no posi obstacles a passar de figurar en els papers a 
dotar de contingut els nostres compromisos, que són de tothom.  
 
Continuem treballant, seguirem informant. 
 

Maig 2013 
 
 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES:  

 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer 
del que és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i 
de la Federació corresponent al sector al que 
pertany l’empresa en la que treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests fitxers 
es el manteniment de la teva relació com 
persona afiliada amb les concretes finalitats 
establertes en els estatuts. A més aquestes 
dades podran servir per a enviar-te informació 
sobre les activitats i acords de col•laboració als 
que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs 
informat en www.ccoo.cat, o en la web de la 
CSCCOO, dels acords i de les dades d’aquestes 
entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel•lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol•licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de 
la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al 
domicili de la CSCCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si 
tens algun dubte pots enviar un correu electrònic 
a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 

Fitxa d’afiliació     data ………….......…..….....….. 
 
Nom i cognoms ............................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….............................................…......... Data naixement  ........................................... 
 
Adreça ............................................................................................................................................................................................................. 
 
Població ............................................................................................................................................  Codi postal ........................................ 
 
Empresa/centre de treball ............................................................................................................................................................................. 

Domiciliació:   

                                             
 Banc/Caixa                             Oficina              D       C Compte/llibreta 

Firma: 
Correu electrònic ……………………………………....…................................................................…......            

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO BBVA o envia-la directament escanejada a  bbvacat@comfia.ccoo.es) 


