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Aprovats els Comptes Anuals de l'exercici 2014 
El passat 29 d'abril es van aprovar per àmplia majoria els comptes anuals 2014 del Fons de 
Pensions d'Ocupació de BBVA, després d'haver examinat l'informe d'auditoria i l'Informe Actuarial 
en el Ple de la Comissió de Control.   
 

 Maig 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Rendibilitat 3,34% 6,44% 7,37% 8,7% 2,66% 0,76% 

IPC  -1 0.3 2.9 2.4 3 
 

En el quadre anterior, es pot comprovar que la gestió s'està fent bé. És important recordar que en 
les reunions de la Comissió Tècnica d'Inversions, estem permanentment atents a com la nostra 
Gestora gestiona el binomi rendibilitat i risc. 
 

En aquestes setmanes estem treballant intensament en aquest sentit, per elaborar -amb el major 
consens possible-, un document de Política d'Inversió que aprofundeixi en la diversificació en els 
actius en què inverteix el fons, en la línia de reduir el nivell de renda fixa, per la qual s'esperen 
rendibilitats molt baixes en els pròxims mesos. A més, CCOO volem que quedi àmpliament 
reflectida la voluntat d'incloure, en la gestió del fons de pensions, els riscos extrafinancers lligats a 
la Inversió Socialment Responsable. 
 
També hem detectat que un elevat nombre de beneficiaris rescata el seu fons de pensions alhora 
de jubilar-se. Sabem que la fiscalitat no ajuda, però és molt important mantenir el volum del nostre 
Fons, precisament per poder diversificar la inversió i obtenir majors rendibilitats. Aquest Fons ens 
dóna una pensió complementària a la de la Seguretat Social i la naturalesa del seu cobrament 
més adequada és en Renda Financera. Sembla necessària una major pedagogia en aquest sentit, 
que per part de CCOO ens comprometem a impulsar. 
 

Deixem constància del que no ens agrada, però sense frivolitats 
 

En l'Acta de la reunió del dia 29 d'abril hem fet constar algunes qüestions amb les que no ens 
sentim còmodes en el Pla, i totes elles imputables a l'actitud del Promotor BBVA, ja denunciada 
any rere any, de negar-se a negociar qüestions tan importants com: 
 

- Increment de l'aportació mínima de 540,91 €.  
- Actualització del Reglament del Pla. 
- Situació dels companys de Serfinbex-Banc Cantàbric. 
- Exercici dels Drets Polítics de les accions propietat del Fons. 

 

En tot cas, entenem des de CCOO, la defensa d'aquestes reivindicacions no han de barrejar-se 
amb l'aprovació dels comptes anuals, ja que no creiem que els partícips i beneficiaris del Pla 
necessitin sobresalts i tensions amb la Direcció General d'Assegurances, sinó solucions als 
problemes assenyalats i que depenen, en gairebé la seva totalitat, d'un canvi en la forma d'actuar 
de BBVA. 
 

Eleccions a representants de beneficiaris del Pla de Pensions 
El proper 25 de juny, exclusivament per vot per correu, es celebraran les eleccions per designar 
els dos representants dels beneficiaris en el pla de pensions. Els electors, els 5.446 companys i 
companyes beneficiaris del Pla, rebreu instruccions de com votar. 
CCOO presentarem una candidatura solvent i contrastada que esperem compti amb la confiança 
de tots i totes, per seguir treballant per un pla de pensions al servei exclusiu de partícips i 
beneficiaris, basat en la transparència i el bon govern. 
 

Aportem solucions, millorem els teus drets.             
Juny 2015 

FONS DE PENSIONS  
APROVATS ELS COMPTES  

 


