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La Junta General de Accionistas (JGA) se celebra en Bilbao, el próximo 13 de marzo. CCOO,  
 
 
 
 
Estimada companya, estimat company: 
 
 El proper 25 de juny es celebraran les Eleccions per a escollir els 2 beneficiaris del 
Fons de Pensions que entraran a formar part de la Comissió de Control del Pla de 
Pensions d’Ocupació de BBVA. 
 
 CCOO presentarem dos candidats per a cobrir aquests llocs, amb els seus 
corresponents suplents. Tots ells són dones i homes que tenen una contrastada 
experiència en els temes sindicals i de previsió social, i que es comprometen a que, al 
costat dels 6 membres de CCOO ja presents en la Comissió de Control, en representació 
dels partícips, exerciran amb tota dedicació les funcions que la responsabilitat porta amb 
si: 
 

 Control sobre els diferents òrgans que participen en el funcionament del Pla i Fons 
de Pensions: el Promotor, BBVA, l'entitat gestora, GPP, els Actuaris ordinaris, els 
Actuaris de Revisió, l'Asseguradora, les Empreses de Ràting de Sostenibilitat, etc. 

 Proposar millores en els circuits d'informació i pagament de prestacions, en els 
tràmits administratius, en l'atenció a partícips i beneficiaris.   

 Elaborar els Principis d'Inversió que serveixen de base per a la gestió delegada que 
exerceix l'entitat gestora, participant en les reunions de seguiment d'inversions, 
pràcticament mensuals. Respecte a aquest tema de les inversions, simplement 
recordar la bona marxa del Fons de Pensions en rendibilitat, que afecta 
positivament als que esteu cobrant Renda Financera. 

 
 Maig 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Rendibilitat 3,21% 6,44% 7,37% 8,7% 2,66% 0,76% 
IPC  -1 0.3 2.9 2.4 3 

 
 És molt important que els dos representants dels beneficiaris tinguin una sensibilitat 
sindical. Actualment, i des de la creació del fons, aquests dos llocs han recaigut en 
membres de l'Associació de Jubilats (abans del BEX i ara BBVA), i sempre han votat en el 
mateix sentit que el Banc, que unit al fet que un altre sindicat, com ACB, habitualment 
vota alineat amb BBVA, fa que el Promotor gaudeixi d'una còmoda majoria en les 
votacions, i ens impedeix avançar en temes tan importants com la implantació de la 
Inversió Socialment Responsable, el Vot en les Juntes Generals d'Accionistes d'aquelles 
companyies on el Fons és propietari, i en general, en tot allò que representi un cost per al 
Banc, com ara dotar l'Oficina del Partícip i el beneficiari de més recursos personals i de 
mitjans, que redundi en una millor atenció i informació a totes i tots. 
 

ELECCIONS A REPRESENTANTS DELS BENEFICIARIS A 
LA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE PENSIONS 

D’OCUPACIÓ BBVA 
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CÒM VOTAR 

 
El procediment de vot és molt senzill. Tot és VOT PER CORREU. En aquest escrit et 
facilitem la documentació necessària. Només has de seguir els següents punts si, com 
esperem, diposites la teva confiança en CCOO. 
 

1. Introdueix la papereta que t’enviem (ja estan marcats els nostres candidats) en el 
sobre blanc petit i tanca’l. 

2. Introdueix el sobre petit en el sobre mitjà dirigit a la Mesa Electoral, INCLOENT A 
MÉS UNA FOTOCÒPIA ANVERS I REVERS DEL DNI, (passaport, o carnet de 
conduir, també val). Tanca’l. 

3. Signa en la solapa del sobre i fes constar la inicial del teu primer cognom en el 
quadradet que figura en el sobre. 

4. Diposita’l en una Oficina BBVA (no necessita sobre múltiple al portar ja un codi de 
barres), o bé el franqueges a Correus. 

5. Els sobres han d’arribar a la  Mesa Electoral abans del 24 de juny. Tingues-ho en 
compte i tramita el vot el més aviat possible. 

 
Si tens qualsevol dubte o consulta, contacta amb el nostre Responsable de la 

Secretaria de Previsió Social de CCOO BBVA: Vicente Hernández García 
vhernandez@servicios.ccoo.es 915944236 - 619485490  o amb els delegats i delegades 
de CCOO del teu territori. 
 
 Només ens queda agrair-te la teva atenció i demanar-te, un cop més,  la teva 
participació i el teu vot. Pots tenir la seguretat de que els companys de CCOO que 
formen part de  la Comissió de Control treballen per a que el Fons millori dia a dia, posant 
tota la il·lusió en el nostre treball, pensant en els que ja estan jubilats, així com en els 
invàlids, les vídues, els orfes, els prejubilats, els Actius amb Serveis Passats, o els actius 
d'aportació de 540,91 €, amb els que hem de fer un esforç major per a aconseguir millorar 
sensiblement aquesta aportació, congelada des de fa més de 20 anys. 
 
Una afectuosa salutació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Carme Torres Falgas  Isabel Gil Delgado  Antonio Cabello Melendo 
Candidata CCOO  Sec. General CCOO BBVA  Candidat CCOO 
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