LA GUARDIOLA DEL NOSTRE
PLA DE PENSIONS
Aquest any en farà deu de l’externalització del pla de pensions; al 2002
d’acord amb el pla de reequilibri es van incorporar 660 empleats amb uns
drets econòmics de 67 milions d’euros al pla de pensions d’aportació
definida, creat pels treballadors ingressats després de 1991.
Avui, els 1.100 partícips del pla som en una àmplia majoria del sistema d’aportació
definida, aportació que fa l’empresa i que inicialment era del 4%, passant al 5% i
darrerament el 7%. Això vol dir que la pensió que rebrem depèn en gran mesura de la
rendibilitat que ens puguin donar les inversions que fa el pla de pensions.
Amb l’esquema conservador d’inversió d’aquests 10 anys (20% en renta variable i 80% en
renda fixa) el resultat es reflecteix en el següent gràfic:

La rendibilitat anual mitjana d’aquests 10 anys ha estat del 3,10% amb tendència a
disminuir; l’objectiu fantasiós de la política d’inversió del pla, de superar en un 3% l’IPC
anual, tant sols s’ha aconseguit al 2005 i al 2009 i durant 4 anys s’ha perdut valor, en
obtenir un rendiment inferior a l’IPC.
El sistema d’aportació definida té el greu problema que, segons la situació dels mercats en
el moment que arribem a la jubilació, podem trobar-nos amb importants diferències en el
capital que obtindrem.
Esperonats per la forta baixada de la rendibilitat de l’any 2008 (-5,5%) el Comitè va arribar
a la convicció que calia afrontar un canvi en l’esquema vigent. Fruit de la pressió exercida,
en l’acord de l’ERO 2010 sobre la reforma de les pensions, un paràgraf deia textualment:
“Se establecerá una herramienta financiera que garantice las aportaciones
efectuadas por el promotor”

Després de valorar quina eina era més adient a l’objectiu buscat, vam consensuar com a
millor opció, procedir a assegurar el total dels nostres drets econòmics amb una rendibilitat
fixa i a un termini de 5 anys.
Per aconseguir la màxima rendibilitat futura, la Comissió de Control va demanar a les
millors asseguradores del país, per ràting creditici, que presentessin propostes
d’assegurament. Concretament es sol·licita a VidaCaixa, BBVA, Allianz, AXA i Mapfre.
Desprès que les tres darreres companyies quedin descartades del procés, en no complir
amb les condicions requerides per la Comissió o oferir una baixa rendibilitat, a la reunió del
2 de juliol es reben els sobres tancats amb les ofertes de BBVA i VidaCaixa i es decideix per
unanimitat tancar el contracte amb VidaCaixa per ser la seva oferta superior en rendibilitat
i condicions.
El 13 de juliol es tanca definitivament l’operació, havent efectuat la gestora en els dies
anteriors la venda dels actius de renda fixa i variable que integraven el pla de pensions,
per obtenir la liquiditat necessària per abonar la pòlissa d’assegurança (39 milions d’euros).
La rendibilitat assegurada definitivament és del 5,17% anual, durant els propers 5
anys.
Característiques de la pòlissa d’estalvi 2.004.371:


Asseguradora: VidaCaixa.



Prenedor: Comissió de Control del Pla.



Assegurats: Partícips actuals. (Actius i
Prejubilats), Partícips en suspens (per
excedència forçosa o excedència per cura
de menors o familiars).



Beneficiari: Pla de Pensions.



Interès tècnic: 5,17% anual, durant 5 anys.



Prima única: 39.007.400,59 €



Despeses de gestió: 0,10% sobre la prima.



Prestació: Un capital diferit al 12/07/2017 o la data de jubilació definitiva si es
anterior, corresponent als drets consolidats actuals més la revalorització per interès
anual. En cas d’incapacitat o defunció abans del venciment, el capital també es
revaloritza amb el mateix interès fins la data en que es produeixi la situació. En cas
de baixa a l’empresa es pot optar per mantenir la part dels drets consolidats,
assegurats en el pla amb la seva revalorització fins el 2017 o bé optar per rescatar
els drets al valor que tinguin en aquell moment els actius associats (assumint les
possibles pèrdues).

En breu l’asseguradora ha de lliurar la informació necessària a cada partícip.
Cal també que La Caixa actualitzi la informació que mostra al seu web als partícips que en
són clients on-line.
Per altra banda, les aportacions del 7% del sou que fa l’empresa mensualment, a partir
d’ara aniran al pla de pensions que manté la seva estructura anterior, comprant valors de
renda fixa i variable fins el moment en que es consideri convenient fer un altra operació
d’assegurament.

Cal dir que aconseguir realitzar aquesta operació ha estat lent i dificultós, gràcies al
immobilisme habitual de la Direcció i a la greu situació d’enfrontament que es viu a la
Comissió de Control del Pla, des de l’aprovació de l’ERO del 2010, per culpa de la
interpretació a la baixa dels acords assolits que fa la Direcció.
Només la decidida voluntat dels representants del partícips i dels beneficiaris a la comissió
ha permès que finalment s’aconseguís aquest acord, que ens ha de permetre millorar la
guardiola. Amb les continues retallades de les pensions, que practiquen els governs
neoliberals d’avui, segurament ens caldrà força enfortir aquesta guardiola.
En la greu situació econòmica actual es fa molt incert prendre decisions, malgrat tot estem
convençuts que aquesta era la millor opció que podíem prendre per aturar les pèrdues a les
que estàvem abocats des de l’any 2010.
En el supòsit que l’any 2002, en lloc de confiar en els economistes que ens prometien unes
inversions amb més possibilitats de guanys, s’hagués optat per assegurar tot el pla de
pensions per un interès similar, a part d’aconseguir una estabilitat en les pensions rebudes
pels companys jubilats durant aquests anys, la rendibilitat hauria millorat
considerablement, tal com es recull en el gràfic següent:

I de cada 1.000 euros invertits el 2002 ara tindríem 300 euros més dels que tenim, clar
que ves a saber si es reproduirà aquesta situació!
Finalment, com a treballadors i treballadores considerem que és millor aconseguir fórmules
que garanteixin la rendibilitat dels nostres calés, que no pas apostar al joc de les inversions
especulatives que tant de dany ens estan fent per la irresponsabilitat del món financer.

Membres de la Comissió de Control d’ATAB, 28/09/2012

