
 

16a Jornada
PREVISIÓ SOCIAL

 COMPLEMENTÀRIA

CCOO de Catalunya ha organitzat 
la 16a Jornada de Previsió Social 
Complementària, que tindrà lloc el 
dijous 26 de maig del 2022 al local del 
sindicat a Barcelona (Via Laietana, 16).
Es tracta d’una edició molt especial, ja 
que tots i totes hem viscut moments 
molt difícils els darrers anys, des 
del punt de vista tant personal com 
laboral. Uns moments que marcaran 
les nostres vides i les nostres formes 
d’actuar, de negociar i, sobretot, de 
treballar.
Des de l’equip de l’Àrea de Previsió 
Social Complementària emprenem 
aquesta nova etapa amb l’interès i les 
ganes de seguir mantenint la línia de 
treball i d’aconseguir desenvolupar la 
previsió social complementària.
El nostre missatge, com no pot ser 
d’altra manera i és irrenunciable per 
a CCOO, és la defensa del primer 
pilar de la previsió social, és a dir, la 
Seguretat Social pública. També ho 
és, però, la defensa de la singularitat 
de la previsió social complementària 
del sistema d’ocupació, és a dir, la de 
caràcter col·lectiu a través dels acords 
de negociació col·lectiva, diferenciada 
del tercer pilar, que constitueix la 
previsió complementària de caràcter 
individual, derivada de la capacitat 
d’estalvi i que és determinada per la 
renda disponible de cada individu.
Per aquest motiu, hem preparat un 
programa que intenta reforçar les 
nostres línies de treball. Esperem que 
sigui del vostre interès.

26.05.2022
Seu de CCOO de Catalunya

Via Laietana, 16, saló d’actes

amb la col·laboració de:

9.00 h – 9.15 h Inscripcions i entrega de credencials

9.15 h – 9.30 h Obertura
JAVIER PACHECO, secretari general de CCOO de Catalunya
PALOMA FERNÁNDEZ, responsable de l’Àrea de Previsió Social 
Complementària de CCOO de Catalunya

9.30 h – 11.00 h Els nous canvis en la previsió social complementària
Modera: SAIDA EHLILUCH, membre de la Secretaria de Treball i 
Economia de CCOO de Catalunya
BORJA SUÁREZ, director general d’Ordenació de la Seguretat Social. 
DGSyFP
XAVIER VAREA, director de l’Observatori dels Sistemes Europeus de 
Previsió Social Complementària
CARLOS BRAVO, secretari de Polítiques Públiques i Prestacions Socials 
de la CS de CCOO

11.00 h – 11.30 h Pausa

11.30 h – 12.45 h La política d’inversió als fons de pensions
Modera: ESTÍBALIZ POUS, vocal de la Comissió de Control del Pla de 
Pensions d’empleats del BBVA
ANTONIO HERNÁNDEZ, director d’Inversions de GPP. BBVA Asset 
Management
JORGE BENTUÉ, director d’Inversions de clients de BANSABADELL 
PENSIONS
EDUARDO MARTÍNEZ DE ARAGÓN, director de l’Àrea de Gestió de 
Fons de Pensions de VIDACAIXA
ÓSCAR DEL DIEGO, director d’Inversions d’IBERCAJA Gestión
FERNANDO AGUADO, director d’Inversions de FONDITEL

12.45 h – 13.45 h La previsió social complementària a l’empresa
Modera: GREGORIO GIL DE ROZAS, head of Retirement Spain in 
Willis Towers Watson
MARIANO JIMÉNEZ, president d’OCOPEN
MARISOL GONZÁLEZ, responsable de l’oficina de Barcelona de CPPS
ENRIQUE LÓPEZ, president del Pla de pensions d’ocupació d’ANAV 
VALENTÍN IBÁÑEZ GIL, director adjunt d’Estalvi i Patrimoni de 
TOMAMOS IMPULSO

13.45 h – 14 h Cloenda
PALOMA FERNÁNDEZ, responsable de l’Àrea de Previsió Social 
Complementària de CCOO de Catalunya
CRISTINA TORRE, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya

14.00 h – 15.00 h Aperitiu

https://ja.cat/jornadaAPSCFORMULARI D’INSCRIPCIÓ:


