
 

El 25 de maig va tenir lloc l’assemblea general ordinària de mutualistes, on es van 
aprovar per unanimitat els comptes individuals i consolidats del Grup de l’exercici 2016, 
la memòria i la gestió duta terme per la junta rectora, així com la decisió de destinar el 
resultat de l’exercici a incrementar les reserves lliures de l’entitat. 
 
De l’informe de gestió presentat pel president, se’n destaca el següent:  

 La presència de la Mútua en els òrgans directius de la Federació de Mutualitats de 
Catalunya i la participació a la Confederación Nacional de Mutualidades i a 
UNESPA, permeten seguir la regulació del sector i vetllar pels drets i interessos 
dels mutualistes. 

 La plena aplicació, des de l’01-01-2016, de la normativa de Solvència II. 
S’ha presentat una síntesi de l’informe sobre la situació financera i de solvència de 
l’entitat. Aquest document està a disposició dels mutualistes a l’apartat 
d’informació corporativa de la pàgina web. 

 La col·laboració amb les escoles tècniques superiors de Barcelona, Terrassa, 
Girona i Lleida, i els nous convenis signats amb la de Vilanova i la Geltrú i la UVIC-
CC, per potenciar la mobilitat internacional amb beques i productes específics. 

 La creació de la marca distintiva Inspirit per als joves mutualistes, amb la seva 
pròpia targeta de serveis i garanties asseguradores. 

 
També es van adoptar diversos acords, entre els quals hi ha la constitució del fons de 
prestacions extrarreglamentàries per al 2018 i el nomenament de Mazars Auditores, SLP, 
com a empresa auditora dels comptes dels exercicis 2017-2019. 
 
D’altra banda, va tenir lloc l’aprovació unànime de l’assemblea a la proposta de 
modificació estatutària, concretament dels articles 5 («Mutualistes») i 21 bis («Consell 
Institucional», i dels articles nous 21 ter («Comissió d’Auditoria») i 23 bis («Web 
corporativa»), així com la proclamació i el nomenament de l’única candidatura 
presentada per renovar la meitat més antiga dels components de la junta rectora. 
 
 
L’informe anual complet està disponible a l’apartat d’informació corporativa de la pàgina web. 
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