
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A l’Assemblea General de mutualistes de 2022 s’han aprovat els 
comptes anuals individuals i consolidats del Grup La Mútua 
corresponents a l’exercici 2021 i la gestió de la junta rectora.

Juny 2022

La Mútua dels Enginyers ha renovat al 2021 el certificat
AENOR, el qual acredita que l’entitat ha implantat un
Sistema de Gestió de Prevenció de Delictes i Riscos
Penals que compleix amb els requisits de la Norma
UNE 19601.

La certificació, conforme a l’estàndard nacional UNE
19601, acredita que La Mútua ajuda a prevenir
delictes, redueix el risc penal, fomenta una cultura
empresarial ètica i el compliment de la Llei, suposant
un avantatge competitiu que afavoreix la generació de
confiança davant tercers.

ÈTICA EMPRESARIAL

A tancament de 2021, el Grup La
Mútua acompanyava a més de
29.000 persones, entre mutualistes i
assegurats/des entre La Mútua,
Serpreco i Calzado, Ariet y Asociados.

PERSONES PROTEGIDES

29.000
Persones protegides

Des de l'entrada en vigor de la normativa de Solvència II en 2016, La Mútua dels Enginyers presenta
uns bons nivells de solvència. En l'exercici 2021, la mutualitat ha mantingut el seu nivell de solvència,
situant-se en 1,83 vegades sobre el capital de solvència obligatori.

SOLVENCIA FINANCERA

Resultat de La Mútua dels Enginyers

*Inversions cartera: increment
d’inversions d’impacte fins 10%.

*Productes: FP Enginyers sostenible, UL
Modalitat UDX.

*La Mútua està adherida als Principis
d’Inversió Responsable de les Nacions
Unides (UN PRI) i col·labora en diverses
iniciatives com el Climate Action 100 +.

POLÍTICA ISR

ACCIÓ SOCIAL

La Mútua dels Enginyers segueix
apostant pel foment de les carreres
STEM entre el sector femení per
ajudar a aconseguir un món
igualitari i amb les mateixes
oportunitats tant per a homes com
per a dones. Per això és
patrocinadora del STEM Women
Congress i al 2021 ha atorgat 2
beques de formació per a dones del
sector STEM.

Consulta la Memòria Social 2021

A l’Assemblea es van aprovar la Memòria, el Balanç, el
compte de pèrdues i guanys individual i consolidat,
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos
d’efectiu de 2021 i el pressupost per a prestacions
extrareglamentàries per al 2023.

APROVACIÓ DE RESULTATS DEL 2021

666.854 €

Durant l’Assemblea de 2022 es va proclamar la candidatura presentada per la renovació parcial de
la junta rectora i es va procedir al nomenament del president d’honor de la mutualitat.

• Junta rectora resultant
• President d’honor: Joan Munt i Albareda

CANDIDATURA DE JUNTA RECTORA I PRESIDENT D’HONOR

CANVIS ESTATUTÀRIS

S’han modificat els articles 11 i 16 dels Estatuts.

L’Assemblea ha aprovat la possibilitat d’usar mitjans

telemàtics/videoconferència en el funcionament

dels òrgans de la Mutualitat. També, vista

l’experiència positiva de l’Assemblea de 2020,

celebrada en un moment de severes restriccions de

mobilitat i reunió per causa de la pandèmia, s’ha

establert la possibilitat de fer assemblees generals i

reunions de junta rectora per escrit, sense sessió.

https://www.mutua-enginyers.com/content/download/2865/43899/disposition/attachment/file/Mem%C3%B2ria%20Social%202021
https://www.mutua-enginyers.com/content/download/2865/43899/disposition/attachment/file/Mem%C3%B2ria%20Social%202021
https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/junta_rectora

