notícies
Assemblea anual de la Mútua
La Mútua de l’Associació es rejoveneix gràcies als nous mutualistes
Redacció
Mútua de l’Associació

L‘11

de maig passat es va celebrar
l’Assemblea Anual de la Mútua
de l’Associació del Personal de “la
Caixa”, a la sala d’actes de l’edifici de
l’Associació. El secretari de l’entitat,
Miquel Daurella, va constituir formalment l’assemblea i, a continuació, el
president, Pere Freixas, va inaugurar la
sessió tot donant la benvinguda a tots
els assembleistes i els va agrair la seva
assistència.
Tot seguit, Freixas va presentar un
informe en què va fer un repàs detallat
de la situació en què es troba l’entitat
i dels principals fets ocorreguts l’any
2012, en què va fer una especial menció a l’oportunitat que representa per
al creixement de la Mútua la fusió de
diverses entitats amb “la Caixa”, com
va ser en el darrer any Banca Cívica.
El president va continuar la seva
exposició explicant que l’objectiu de
la Mútua per a l’exercici 2013 és el de
continuar el Pla de Comunicació endegat, tant per captar nous mutualistes
com per fidelitzar els actuals. També va
explicar, la necessitat d’ampliar el Fons
de Garantia per qüestions legals i la conseqüent transformació de la prestació
d’Orfenesa en una pòlissa col·lectiva.

La Junta Directiva de la Mútua durant la passada assemblea anual.

La prestació d’Orfenesa es
transforma en una pòlissa
col·lectiva
Al seu torn, el tresorer, Gerard Palacín, va fer una presentació dels comptes anuals corresponents a l’exercici
2012. Un cop feta l’explicació detallada
i després de l’obertura d’un torn de
paraules, la Junta Directiva va sotmetre a aprovació els comptes anuals, el
pressupost, l’informe de gestió i la fixació de la quota del Subsidi Econòmic
Mèdico-Quirúrgic, que es va proposar

COMPTE DE RESULTATS (milers €)
2011
SMQ
Quotes
Prestacions i variació de provisions
Despeses prestacions
AEO
Quotes
Reassegurança
Sinistres coberts per Reassegurança
Prestacions i variació de provisions
Despeses prestacions
NO TÈCNIC
Resultat (SMQ+AEO+No tècnic)
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mantenir a 21 euros. També va informar que l’any 2012 hi ha haver sobrant
d’ambdós rams i que l’extorn es realitzarà durant el mes de juny. Totes les
propostes formulades es van aprovar
per unanimitat.

Canvi important
A continuació, Palacín va explicar un
canvi important que la Mútua havia de
fer a la prestació d’Orfenesa i va exposar-ne els motius: arran d’haver superat
durant tres anys consecutius la xifra de
5 milions d’euros en primes, entre els
dos rams en què opera la Mútua (Vida

BALANÇ COMPARATIU (milers €)
2012

6.126
-5.597
-529

6.038
-5.528
-509

51
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2
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50
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0
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ACTIU
Tresoreria
Inversions financeres
Crèdits
Immobilitzat immaterial i material
Periodificacions
TOTAL ACTIU
PASSIU
Capital i reserves
Provisions tècniques i altres
Deutes
Periodificacions
TOTAL PASSIU

2011

2012

612
1.617
29
79
68
2.405
2011
1.064
700
84
557
2.405

782
2.211
27
51
62
3.134
2012
1.120
1.405
64
545
3.134

cions creades. Les modificacions van ser
aprovades per molt àmplia majoria.

EVOLUCIÓ IMPORT SOL·LICITUDS ABONADES (€)

Centres concertats

Grup 1

Grup 2

Grup 3

i No Vida), cal augmentar per llei els
imports mínims dels Fons de Garantia
corresponents; això suposaria haver
d’augmentar el del ram de Vida (Orfenesa) a 2.000.000 euros, enlloc dels
800.000 euros actuals.
Després d’explicar les diverses
opcions estudiades es va proposar a
l’Assemblea de contractar una pòlissa col·lectiva amb una asseguradora
solvent, que garanteixi les mateixes
condicions de l’actual Reglament, i
extingir aquesta prestació efectuada
directament per la pròpia Mútua. Desprès de diverses intervencions d’alguns
assembleistes, per aclarir amb més
detall la situació, l’Assemblea va aprovar la proposta per unanimitat i va
delegar a la Junta Directiva la gestió
d’aquest canvi.
El vicepresident, Climent Vilella,
va presentar diverses gràfiques sobre
l’evolució del nombre de mutualistes i
el moviment d’altes i baixes, tot destacant que els motius econòmics són la
principal causa de baixa. Va fer especial èmfasi en què la piràmide d’edat
dels mutualistes s’ha mantingut a una
mitjana d’edat de 44 anys, gràcies a
la incorporació dels nous mutualistes
i adherits, el 35,1% dels quals tenen
menys de 20 anys.

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Grup 7

El vocal, Joan Josep Cuesta, va explicar com havia evolucionat l’import de
les prestacions satisfetes. El nombre de
sol·licituds va créixer un 1% i, tot i així,
l’import de les mateixes va ser inferior
al de l’any anterior. El fet de cobrir més
contingències, però, de valor més petit
i la bona gestió dels Centres Concertats van ser esmentats com els motius
que van causar aquesta menor despesa
per la Mútua, sense deixar d’ajudar als
mutualistes. El vocal, Joan Anton Díez,
va presentar la modificació dels Estatuts
per tal d’adaptar-los a les noves situa-

La directora de la Mútua, Marta Planet,
va explicar detalladament com s’estava
duent a terme la gestió dels Centres
Concertats, amb nous acords amb els
principals centres i amb el reforç de
relacions amb els actuals.
Des de la Mútua es van fer refer
factures ja emeses en què no s’havien
aplicat les tarifes estipulades, amb un
menor cost tant per al mutualista com
per a la Mútua, que va estimar en
180.000€.
En els resultats de la campanya
d’informació i captació de nous mutualistes arreu de l’Estat, cal destacar
l’esforç dedicat a tots els nous empleats
de Banca Cívica, amb la tramesa de més
de 6.500 cartes personalitzades i les
visites personals a les oficines.
Quant als objectius per a enguany,
són: continuar aquesta tasca amb tots
els empleats de Banca Cívica i tornar a visitar Catalunya, per tal de
tranquil·litzar als nostres mutualistes
respecte de les noves situacions laborals del col·lectiu.
El president va cloure l’acte tot agraint la dedicació al personal de la Mútua,
als membres de la Comissió de Control
i al Responsable del Servei d’Atenció al
Mutualista. B

Mutualistes assistents a la reunió anual de la Mútua.
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