
 

L'àrea DE PLANS I FONS DE PENSIONS DE CCOO DE CATALUNYA té com objectiu donar suport als 

membres de CCOO de les Comissions de Control de Plans de Pensions d'Ocupació i donar 

assessorament a les estructures del Sindicat i seccions sindicals d'empresa sobre temes de 

previsió social complementària.  

 

Per a aconseguir aquests objectius, l'àrea DE PLANS I FONS DE PENSIONS realitza les següents 

activitats.  

 

-Seguiment del procés d'exteriorització dels compromisos per pensions existents a empreses i/o 

sectors, posant especial atenció als premis de jubilació.  

-Assessorar a la representació de CCOO a les mesos de negociació col•lectiva en temes de previsió 

social complementària.  

-Facilitar documentació i orientar sobre el procediment a seguir en la formalització d'un pla de 

pensions d'ocupació.  

-Elaboració de projectes de reglament de plans de pensions.  

-Aplicar criteris objectius per a seleccionar l'entitat gestora.  

-Recollir la informació sobre previsió social complementària i els seus instruments per a posar-la a 

la disposició de les comissions de control i les estructures del CCOO.  

-Assessorar a les comissions de control en la confecció del mandat de gestió, anàlisi de resultats i 

el seu seguiment, assistència a les reunions quan sigui necessari, adaptació de reglaments, etc...  

-Elaborar documents sobre criteris d'aplicació de les modificacions legals i orientacions sindicals 

per a l'aplicació d'aquestes.  

-Analitzar la relació de la previsió social complementària amb altres normes legals de caràcter 

social i laboral per a donar més profunditat i coherència als reglament de plans de pensions, com 

en els casos de les lleis de concil•liciació de la vida familiar i professional o la d'igualtat.  

-Desenvolupar criteris i possibilitats en el camp de les inversions sostenibles.  

-Impulsar l'exercici dels drets polítics per part de les comissions de control i realitzar el seu 

seguiment .  

-Formació dels membres de CCOO de les comissions de control dels plans de pensions.  

-Foment dels plans de pensions de promoció conjunta d'àmbit sectorial.  

-Impulsar la reorganització dels fons de pensions per a aconseguir una major sindicalizació, sobre 

la base de que els plans integrats formin part per criteris homogenis de territori o sector, reduint 

l'actual situació minifundiste i dispersió.  

-Desenvolupar la Comissió de Previsió Social Complementària creada al Tribunal Laboral de 

Catalunya, que conta amb un Àrbitre designat per CCOO.  

-Elaborar l'informe anual sobre la situació dels plans de pensions d'ocupació a Catalunya.  

-Col•laborar amb l'Àrea Confederal de plans i fons de pensions. 


