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El pla de pensions de les treballadores i treballadors de la Generalitat ja ha donat
el seu pas definitiu. A finals de desembre es va fer l'ingrés de la primera aportació al
pla (un 1% de la massa salarial), corresponent als anys 2004 i 2005, i el proper mes
de juliol es farà l'aportació corresponent a aquest any, un altre 0,5%.
Des de CCOO valorem de manera molt positiva la definitiva implantació del pla de
pensions que us permetrà compensar, en part, la pèrdua de poder adquisitiu que es
produeix en el moment de la vostra jubilació. Un pla de pensions per als empleats
públics de la Generalitat que ha estat una reivindicació de CCOO durant molts anys,
va ser un dels nostres compromisos al programa electoral de les últimes eleccions
sindicals i hem lluitat molt per aconseguir-lo.
Aquesta nova millora arriba en el millor moment possible, després de la signatura del
III Acord, i quan estem a punt d'assolir el 100% del complement de destinació a les
pagues extraordinàries, pas previ a l'assoliment de les pagues dobles reals. Fites
totes aquestes que CCOO, com a sindicat majoritari, ha impulsat i assolit amb uns
resultats molt bons per a 140.000 treballadores i treballadors. Les vostres trucades,
correus electrònics i cartes valorant positivament aquests acords així ens ho
demostra.
L'única nota negativa ha estat el lamentable espectacle que ha protagonitzat el sindicat CATAC en tot allò referent a aquest pla, el qual ha fet servir per atacar a CCOO
i UGT. Però el que realment és preocupant no és aquest fet, sinó el d'haver mentit i
manipulat a molts de vosaltres, dient-vos que cobraríem una comissió dels vostres
diners, que us obligarien a fer aportacions al pla, o que us detraurien les aportacions
del vostre salari, entre d'altres.
Està clar que els sindicats som la vostra cara davant l'administració, qui us representem i qui tenim l'obligació d'informar-vos amb serietat, rigor i fiabilitat. Per tant, considerem inadmissible jugar a la desinformació només per fer mal a un altre i jugar
amb els sentiments de la gent. Això demostra qui us interessa realment, vosaltres
mateixos i ningú més.
Per cert, com que us tenim per un sindicat coherent, heu renunciat per escrit al pla
de pensions? Hi ha molta gent que es mor de ganes de saber la resposta.
Albert Palacios
Coordinador General
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Alguns conceptes bàsics i aclariments sobre el pla de pensions
Què és i com funciona el Pla de pensions?

Què vol dir pla de pensions complementari?

Un pla de pensions és un instrument d'estalvi que té
l'objectiu principal de permetre que els empleats
percebin, en el moment de la seva jubilació, o en
cas d'incapacitat laboral total o permanent o en cas
de defunció, unes prestacions als seus beneficiaris
addicionals a les atorgades per la Seguretat Social.
Aquestes prestacions es poden obtenir en forma de
renda o capital o una combinació d'ambdues.

Senzillament, que res té a veure amb la pensió contributiva pública a la qual tenim dret en el moment de
la jubilació.

Promotors del Pla o entitats promotores

Persona partícip

Cadascuna de les entitats que insten la creació del
Pla o s'incorporen posteriorment i participen en el
desenvolupament del Pla, qualsevol quina sigui la
denominació social que en el futur puguin adoptar i
sense que alterin aquesta condició les possibles
modificacions que puguin afectar la seva naturalesa
jurídica.

És tota persona física vinculada laboralment o amb
relació estatutària amb qualsevol dels promotors del
Pla, des que es dóna d'alta en el Pla d'acord amb les
especificacions i mentre manté aquesta condició
conforme a les mateixes.

Quines són les entitats promotores del pla?
Les entitats promotores són els departaments de
l'Administració de la Generalitat, les entitats
autònomes de caràcter administratiu, les entitats
autònomes de caràcter comercial, industrial, o
financer, el Servei Català de la Salut i les entitats
gestores de la Seguretat Social, l'Institut Català de la
Salut i l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i
resta obert a aquelles altres administracions o entitats que s'hi vulguin adherir.

Dit d'altra manera, és un estalvi que s'ha generat a
partir de la negociació i l'acord sindical, i aquesta
quantitat, no es resta de les millores retributives que
hem assolit. Caldrà implementar-lo els propers anys.

Conjugue o parella de fet
És l'espòs o esposa legítim de la persona partícip,
respecte de la qual no s'hagi produït ni el divorci, ni
l'anul·lació matrimonial, ni la separació judicial en el
moment del fet causant.
La parella de fet de la persona partícip s'equipararà,
a l'efecte d'aquest Pla de pensions, al cònjuge, tal
com preveu la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions
estables de parella, modificada per la Llei 3/2005, de
8 d'abril.
Comissió de Control del Pla

El reglament del pla deriva de les especificacions
que marca la legislació vigent en matèria de plans
de pensions complementaris, i ha estat aprovat per
totes les organitzacions sindicals que són presents
en la Mesa general de negociació i pels representants de l'Administració de la Generalitat.

La seva funció principal és aprovar, decidir i modificar el Pla de pensions i supervisar el funcionament,
l’evolució i l’execució d’aquest. En el nostre cas,
està constituït inicialment per 20 membres, 10 dels
quals en representació del col·lectiu de persones
partícips i beneficiàries, mitjançant les organitzacions sindicals presents a la Mesa general de negociació, i els 10 restants en representació conjunta de
les entitats promotores.

Gestora

Dipositaria

És l'entitat responsable de l'administració i gestió del
Fons de pensions en què està integrat el Pla i de la
realització d'altres funcions que la normativa aplicable li encomani.

És l'entitat encarregada de la custòdia i dipòsit dels
valors mobiliaris i altres actius financers integrats en
el Fons de pensions i de la realització d'altres funcions que la normativa aplicable li encomani.

Quin tipus de Reglament regula el funcionament
del Pla?

Fons de pensions o Fons
És el Fons de pensions al qual s'adscriu el Pla d'acord amb el que s’estableix en les especificacions Pla.

Preguntes freqüents sobre el pla de pensions
Em descompten del No. És la partida que aporta la Generalitat.
sou el 0,5% que
aporta la Generalitat No hi ha cap reducció de les nostres retribucions: "La dotació econòmica que la
al Pla de Pensions? Generalitat de Catalunya realitzarà al Pla en favor de cada un dels partícips és al
marge d'altres increments retributius de caràcter general, està destinada únicament
i exclusivament a aquesta finalitat i concepte, i en cap cas representa una minva en
les retribucions dels empleats i empleades públics."
Qui pot formar part El Pla va adreçat a tots els empleats i empleades públics en actiu de qualsevol de
les entitats promotores del Pla, sempre que tinguin com a mínim 12 mesos de
del Pla?
serveis prestats en alguna d'aquestes entitats en el moment de la posada en marxa
del Pla. Aquestes persones són els potencials partícips del Pla de pensions. Els 12
mesos no han de ser ininterromputs, es comptabilitzen tots els períodes treballats
per substitucions o altres conceptes.
Què he de fer si vull El Reglament preveu la incorporació automàtica dels partícips que reuneixin els reqparticipar?
uisits esmentats, i també preveu que les persones que no desitgin formar-ne part
puguin comunicar aquesta opció per escrit a l'entitat promotora dins del termini que
oportunament s'informarà.
Si renuncio a formar part del Pla,
puc recuperar el
0.5% que aporta
l'empresa?

No. L'aportació de la Generalitat és només per a aquesta finalitat única i exclusivament: aportació al Fons de Pensions. Renunciar un empleat/empleada a formar part
del Pla vol dir que la Generalitat no aportarà aquests diners dels que no volen formar part.
El Pla acordat es defineix com d'aportació definida. És a dir, que les entitats promotores faran una aportació anual al Pla a favor de cada empleat i empleada públic
que hi participi. Aquesta aportació es calcularà de forma individualitzada, tenint en
compte tant el sou del grup de classificació com els triennis reconeguts de cada
empleat i empleada públic que participi en el Pla.

Quants diners em
posa la Generalitat
en el fons cada
any?

Inicialment, i abans de finalitzar l'any 2005, l'aportació total que la Generalitat de
Catalunya ha realitzat al Pla de Pensions, acordada entre l'Administració i les organitzacions sindicals a la Mesa General de Negociació de la Generalitat de Catalunya,
és d'un 0,5% anual de la massa salarial pels anys 2004 i 2005.
Així mateix, està previst que durant els anys 2006, 2007 i 2008 es puguin fer aportacions pel mateix percentatge.

I quants diners he El present Pla de pensions només contempla l'obligatorietat de les entitats promotores a fer les aportacions acordades, sens perjudici de la possibilitat que cada partíde posar jo?
cip de forma voluntària pugui fer aportacions al seu favor si així ho decideix, però en
cap cas s'estableix com una obligació per al partícip. Cal recordar que segons la
Normativa vigent d'IRPF les aportacions dels partícips tindran el corresponent
estalvi fiscal.
Qui són esl titulars Els partícips són propietaris dels diners acumulats al seu favor (drets consolidats),
dels diners del és a dir, de les aportacions econòmiques que efectuï l'entitat promotora i, si fos els
cas , de les aportacions voluntàries del mateix empleat o empleada públic, així com
fons?
dels rendiments que se'n generin.
Puc traspassar els Si. El present Pla de pensions preveu que els partícips puguin mobilitzar els drets
diners d'un fons consolidats d'altres plans de pensions a aquest.
que tenia abans a
aquest nou?

Si marxo de l'empresa o estic en
excedència,
què
passa amb els diners que tinc al
fons?

El personal que extingeixi la seva relació laboral amb les entitats promotores (els
departaments de la Generalitat i altres organismes públics) pot traspassar els seus
drets consolidats (diners que tingui acumulats al seu favor), fins aquella data, a un
altre pla de pensions del qual en sigui partícip, o romandre en la situació de partícip en suspens en el Pla de pensions de la Generalitat.

Quins mecanismes El Pla estarà supervisat per una Comissió de Control creada a l'efecte i formada, a
de control hi ha parts iguals, per representants de les entitats promotores i de totes les organitzasobre el Pla i el cions sindicals de la Mesa General (CCOO, UGT, CEMSATSE, IAC-CATAC).
Fons?
A més, aquest Pla de Pensions està subjecte a la normativa vigent en matèria de
Plans i Fons de Pensions, estarà regulat pel Reglament d'especificacions i controlat i gestionat per un conjunt d'òrgans: entitat gestora, entitat dipositària, actuaris i
auditors.
La transparència del Pla és absoluta. Els empleats i les empleades públics hauran
d'estar informats en tot moment de l'evolució del Pla, en concret, de les aportacions
acumulades al seu favor i dels rendiments d'aquestes aportacions. Periòdicament,
rebran informacions de les inversions efectuades, dels acords més importants de la
Comissió de Control, dels resultats de l'auditoria i dels informes actuarials.
Quan podré cobrar - En el moment de la jubilació,
aquests diners?
- En cas d'incapacitat laboral total o permanent o
- En cas de defunció,
- Supòsits extraordinaris: també es podrà disposar del Pla quan la persona partícip
es vegi afectada per una malaltia greu, o bé estigui en aquesta situació el seu cònjuge o algun dels seus ascendents (pares) o descendents (fills), o persona que, en
règim de tutela o acolliment, convisqui amb l'empleat o que en depengui. Així
mateix, també es podrà disposar en cas d'atur de llarga durada, és a dir, quan la
situació legal d'atur del partícip es mantingui més enllà de dotze mesos.
De quina manera es En el moment de la jubilació, mort o incapacitat, els beneficiaris podran cobrar la
cobren els diners?
prestació en forma de:
- Capital, immediat o diferit
- Renda temporal i/o vitalícia, immediata o diferida
- Mixta (combinació de renda de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma
de capital).
Les inversions s'a- La Comissió de Control incentivarà al gestor o gestors del Pla de Pensions a dirigir
justaran a criteris les inversions en la consecució dels millors resultats financers pels partícips a la
vegada que considerant entre altres, els efectes socials mediambientals i ètics de
de banca ètica?
les companyies en les que es decideixi invertir. Com a criteris d'exclusió a les empreses o fons objectiu de la inversió s'utilitzaran els índex establerts per organismes
internacionals que vigilen aquests aspectes.

Per a més informació:
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

Oficina d'informació sobre el Pla de Pensions:
Oficina del Partícip 935.674.343
Email: oficinaparticip.governacio-ap@gencat.net
A totes les oficines
Linia Oberta: www.lacaixa.es

Condicions preferents per a partícips i beneficiaris
Productes amb condicions preferents, tant de l'Entitat Dipositària com de l'Entitat Gestora del pla, que
s'ofereixen als partícips i beneficiaris integrats en el Pla de Pensions d'ocupació de promoció conjunta de
l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.
1. Productes de finançament
a. Bestreta nòmina
b. Préstec nòmina a tipus fix
c. Hipoteca Oberta (referenciada a l'Euríbor)
d. Hipoteca Jove (referenciada a l'Euríbor)
e. Credi Estudis
f. Credi Estudis postgrau
g. Préstec Personal per a despeses de subrogacions

f. Assegurança d'accidents gratuïta
g. Assegurança Vida Familiar
h. Seviam Obert
i. Segur Ingrés
j. SegurCaixa Personal
k. SegurCaixa Llar
l. VidaCaixa Salut
m. VidaCaixa Previsió Professional
n. Targeta Visa Estrella
o. Targeta Visa Gold
p. Targeta Visa Clàssic

2. Productes d'estalvi i inversió
a. Llibreta estrella
b. Llibreta estalvi habitatge
c. Fons d'inversió
d. Pla estalvi assegurat
e. Plans de pensions

I.- Club Estrella (gent gran)
a. Tramitació gratuïta de la jubilació
b. Cobri la pensió abans que ningú
c. Avanci la seva pensió quan vulgui
d. Targeta Club Estrella
e. Pensió vitalícia immediata

3. Serveis

4. Avantatges addicionals

a. Línia Oberta
b. Domiciliació de rebuts
c. Rebut únic
d. Comptes clars
e. ServiComptes

II. Parc temàtic Port Aventura (temporada 2006)
a. Entrades
b. Hotels
III. CosmoCaixa

Les condicions i tarifes vigents en cada moment estaran a disposició de les oficines de "la Caixa".

Properament totes les persones partícips
rebran un document que acredita la seva
pertinença al Pla de pensions.

Tothom que ho desitgi pot passar
per qualssevol oficina de la Caixa
i demanar una llibreta on consten
les seves dades de participació al
Pla de pensions.

Per tenir tota la informació
actualitzada visita la nostra web:
www.ccoogeneralitat.org i entra a
l’apartat del Pla de pensions.

Afilia’t
APORTACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ AL PLA DE PENSIONS D'OCUPACIÓ
DE L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ANY 2004
GRUP
NOMBRE DE TRIENNIS
0
1
2
3
4
5
6
A
148,73 154,25 159,77 165,29 170,81 176,33 181,85
B
126,23 131,75 137,27 142,79 148,31 153,83 159,35
C
94,09 99,61 105,13 110,65 116,17 121,69 127,21
D
76,94 82,46 87,98 93,50 99,02 104,54 110,06
E
70,24 75,76 81,28 86,80 92,32 97,84 103,36

7
187,37
164,87
132,73
115,58
108,88

8
192,89
170,39
138,25
121,10
114,40

9
198,41
175,91
143,77
126,62
119,92

10
203,93
181,43
149,29
132,14
125,44

ANY 2005
GRUP
NOMBRE DE TRIENNIS
0
1
2
3
4
5
6
A
152,22 157,80 163,38 168,96 174,54 180,12 185,70
B
129,19 134,77 140,35 145,93 151,51 157,09 162,67
C
96,30 101,88 107,46 113,04 118,62 124,20 129,78
D
78,75 84,33 89,91 95,49 101,07 106,65 112,23
E
71,89 77,47 83,05 88,63 94,21 99,79 105,37

7
191,28
168,25
135,36
117,81
110,95

8
196,86
173,83
140,94
123,39
116,53

9
202,44
179,41
146,52
128,97
122,11

10
208,02
184,99
152,10
134,55
127,69

MÉS A PROP TEU
FSAP-Sector
Generalitat
Via Laietana 16, 4a planta
08003 Barcelona
Tfn. 93 481 27 73 / FAX 93 481 28 78
e-mail: gene@conc.es
Web: www.ccoogeneralitat.org
Visita la nostra web i apunta’t per
rebre informació periódica per e-mail

FULL D’AFILIACIÓ
Sector de la Generalitat - FSAP

Correu electrònic: gene@conc.es - www.ccoogeneralitat.org
Via Laietana 16 4t 08003 BARCELONA- Tel.: 93 4812773 Fax: 93 4812878
C/ Joan Maragall, 35, 5è. 17001 GIRONA - Tel.: 972 220 028. Fax: 972 220 028
Av. de Blondel, 35, 7è. 25002 LLEIDA - Tel.: 973 281 235 Fax: 973 280 021
C /Ramón y Cajal, 52, 1r. 43005 TARRAGONA - Tel.: 977 232 119 Fax: 977 231 809

DADES PERSONALS
NOM:
DNI:
TELÈFON FIX:
DOMICILI:
CODI POSTAL:

COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:
MÒBIL:

E-MAIL:

LOCALITAT:

DADES CENTRE DE TREBALL
DEPARTAMENT / ORGANISME :
CENTRE TREBALL:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
LOCALITAT:
TELÈFON:
E-MAIL:
CATEGORIA PROFESSIONAL:
LABORAL / FUNCIONARI-A / INTERÍ-NA / EVENTUAL

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Senyors, els prego que fins a nou avís aboneu els rebuts que presenti a nom meu la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC)
TITULAR:
BANC O CAIXA:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
LOCALITAT:
CODI COMPTE CLIENT (CCC)
ENTITAT
OFICINA

CONTROL

NÚMERO
SIGNATURA

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya (CS CONC). També seran incorporades a un fitxer de la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (CS CCOO) y de la Federació corresponent al sector al que pertany l'empresa en la que treballis i que pots
comprovar a www.conc.es. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers és el manteniment de la
teva relació com a persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més, aquestes dades
podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s'arribi amb altres entitats.
Sempre estaràs informat a www.conc.es, o a la web de la CS CCOO, dels acords i de les dades d'aquestes entitats.
Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d'oposició, enviant una sol·licitud per
escrit, acompanyada de la fotocopia del teu D.N.I. i indicant "PROTECCIÓ DE DADES", al domicili de la CS CONC,
situat a Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al domicili de la CS CCOO, situat al carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 de Madrid, per als fitxers de la CS CCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte
pots enviar un correu electrònic a lopd@conc.es o trucar al telèfon 934.812.902

Localitat i data:

Signatura

