RESSENYA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El passat 25 de maig va tenir lloc l'assemblea general ordinària de mutualistes, en la qual
es varen aprovar: els comptes de l'exercici 2015, la Memòria, i la gestió duta terme per la
junta rectora, així com destinar el resultat de l'exercici a incrementar les reserves lliures
de l'entitat.
De l'informe de gestió presentat pel president, es destaquen com a fets més significatius
els següents:
Tot i el bon començament del 2015 durant l’any van anar empitjorant les
expectatives. No obstant la tendència de decreixement del sector assegurador de
l’estat espanyol ha canviat, passant a uns increments moderats. Per part de la
Mútua es remarquen els bons resultats, el marge de solvència i l'estat de
cobertura de l'entitat.
La presència de la Mútua en els òrgans directius de la Federació de Mutualitats de
Catalunya, i de la participació en la Confederación Nacional de Mutualidades, i a
UNESPA, permet seguir la regulació del sector i vetllar pels drets i interessos dels
mutualistes, entre ells el de l'alternativitat al RETA.
S’ha mantingut la col·laboració amb les escoles tècniques superiors de: Barcelona
(contribuint a les beques dels estudiants d’enginyeria de doble titulació), Terrassa
Girona i Lleida.
Quant a Solvència II, s'ha treballat per complir amb els requeriments normatius
establerts, cara a la posta en marxa l’1 de gener del 2016. Es pot dir, que la Mútua
està preparada per afrontar amb totes les garanties, la normativa de Solvència II.
També es van adoptar diversos acords, entre els quals hi ha: la constitució del fons de
prestacions extrareglamentàries per al 2017, i el nomenament de Deloitte, S.L. com a
empresa auditora dels comptes de l’exercici 2016.
L’aprovació unànime de l’assemblea, a la proposta de modificació estatutària, de l’article
13) en relació els mandats complets consecutius màxims de permanència en la Junta
Rectora que passen de 3 a 4, i també del nou article 21 bis) per a la creació del Consell
Institucional, òrgan de caràcter consultiu.

L’informe anual complet està disponible a l’apartat Documentació dins la pestanya MutuaServeis.

