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1. EDITORIAL
Com es comentava, en les línies d’opinió del número de juny de
@MUTUAL, les passades eleccions eren una porta oberta a la pluralitat i,
al mateix temps, oportunitat a la manifestació de diverses visions, sempre
en la recerca de millora i servei al mutualisme.
Així ha estat. Ara comença una nova etapa, centrada en l’obtenció d’un
ampli consens, com a base per desenvolupar un ambiciós projecte de
futur.
Aprofito l’oportunitat per agrair la confiança en mi dipositada, al nomenarme President, càrrec que he assumit amb vocació de servei, com sempre
he fet al llarg de la meva carrera professional.
Per altra banda, em complau presentar aquest segon número de la
nostra nova publicació @MUTUAL, en el que hi trobareu una estimació
del que serà l’any 2005 en cifres, per al nostre sector, a més a més d’un
recull dels fets més destacats que s’han produït des del juny, així com un
interessant article sobre el frau en assegurances.
Esperant aconseguir una acollida d’aquesta segona entrega tan àmplia
com en l’anterior ocasió, no resta més que agrair-vos la vostra
col·laboració i, aprofitant l’avinentesa, desitjar-vos unes Bones Festes
nadalenques i un Bon Any 2006 .

Agustí Montal i Costa
President de la Federació
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2. LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL
A CATALUNYA: EXPECTATIVES D’EVOLUCIÓ
2005
(*)

(*) Estimació sobre el 90% del mercat
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- 12,4 %

Des de fa anys, es ve produint una continuada disminució
en el número de mutualitats actives, moviment que està
protagonitzat principalment per les entitats de menor
dimensió.
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VOLUM QUOTES
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En Vida, s’espera un creixement important, degut, principalment,
a unes poques operacions de gran volum.
En No Vida, continua la tendència de creixement dels últims anys
per sobre del sector assegurador en el seu conjunt.
Respecte al volum total, podem esperar un creixement de quotes
superior al del mercat assegurador espanyol.
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PRESTACIONS

(milers €)
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+4%

Es pot preveure un creixement de les prestacions inferior al de les quotes.
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PROVISIONS TÈCNIQUES I INVERSIONS
(milers €)
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+ 10 %

El balanç comparatiu entre les inversions (actiu) i les provisions
tècniques (passiu) és manté folgadament positiu. L’important
augment que es preveu de les provisions tècniques ve explicat
per la reducció el tipus d’interès de càlcul, que obliga a un
provisionament tècnic extremadament prudent.
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3. ESDEVENIMENTS DEL MUTUALISME

Degut a la quantitat d’esdeveniments relatius al nostre sector des de
l’edició del primer butlletí, hem cregut convenient seleccionar aquells més
rellevants.

Assemblea General de la Federació
El dia 30 de juny, tingué lloc la reunió ordinària de l’Assemblea General
de la Federació de Mutualitats de Catalunya, amb els següents punts en
l’ordre del dia: informes de Presidència i de la Comissió de Control;
examen i aprovació de memòria, balanç, compte de resultats i gestió de
la Junta Rectora de l’exercici de 2004; modificació i renovació
estatutàries; nou reglament del Tribunal de Conciliació i Arbitratge
Mutual; renovació de la Comissió de Control; eleccions a la Junta
Rectora.
Bàsicament, s’ha de destacar que es va votar la renovació de la meitat
de l’esmentada Junta.

Junta Rectora ordinària
Un cop escollits els membres de la Junta Rectora, aquests, reunits en
sessió ordinària, el 6 de setembre, acordaren nomenar President de la
Federació de Mutualitats al senyor Agustí Montal i Costa.
També President de Mutuam i empresari de llarg recorregut, Agustí
Montal presenta una carrera professional amb importants càrrecs en
diferents institucions i entitats i, des d’ara, portarà el timó de la nostra
Federació.
Els dies següents a aquest nomenament, els mitjans de comunicació
català en van fer un ample ressò.
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Sopar d’homenatge a Jaume Suana
El passat 15 de setembre, es va celebrar el sopar d’homenatge al senyor
Jaume Suana i Montserrat, conseller-delegat de la Mútua de Terrassa i
personatge clau per entendre l’evolució del mutualisme català i la seva
adaptació als nous temps, amb l’assistència, entre d’altres representants,
del nostre President, el senyor Agustí Montal.
Des d’aquestes línies, desitgem al senyor Suana el millor per a la nova
etapa que ara inicia.

Entrevistes a Agustí Montal
El dia 22 de setembre, aparegué una interessant entrevista al senyor
Agustí Montal i Costa, President de la Federació de Mutualitats de
Catalunya, a la revista “Actual”.
En ella, analitza la conveniència de les entitats petites a reagrupar-se,
avalua en clau positiva les previsions sobre inversions, així com el
funcionament de les mutualitats grans, ofereix el seu esperit de servei a
la Federació i, sobretot, la recerca del consens, durant el seu mandat.
En el número d’octubre de “Mediario”, Agustí Montal assenyala la
necessitat d’una gestió consensuada a la Federació, així com de la
modernització que s’ha d’impulsar per adaptar el mutualisme al mercat
assegurador, considerant l’especialització cada entitat, és adir, les
cobertures i prestacions que ofereix, i buscant sempre una major qualitat
en el servei al mutualista.
Homenatge a Pedro María de la Torre
El passat 18 d’octubre, es va celebrar a la Confederación Española de
Mutualidades el dinar-homenatge del senyor Pedro María de la Torre San
Cristóbal, President d’Honor de l’esmentada entitat.
L’acte va estar presidit per la taula formada pel propi senyor Pedro María
de la Torre, el nostre President Agustí Montal, Marcos de Castro, de
CEPES, el nostre antic President Josep Maria Antràs, Pedro Muñoz,
actual President de la Confederación, José Antonio Ajuria i Román
Balanzategui, de Lagun-Aro.
Van completar la presència de la Federació catalana els senyors Eduard
Spagnolo, Enric Pena, Enric Tornos i Lluís Lana.
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Nous serveis mèdics de Previsora General
El passat dia 30 de novembre, va tenir lloc la inauguració de la 2a planta
de Serveis Assistencials en l’edifici de Mútua Penedès –Centre de
Previsora General, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa.
Entre d’altres personalitats, varen assistir el senyor Marcel Esteve,
Alcalde de Vilafranca del Penedès, el President de Previsora General,
senyor Eduard Guedea, i el Vicepresident, senyor Carles Puig. Per part
de la Federació de Mutualitats de Catalunya, van assistir el seu
President, el senyor Agustí Montal, que dedicà unes entranyables
paraules als presents, i el Director General, senyor Albert Ferrando.
L’entitat obsequià a cada un dels assistents amb la reproducció d’una de
les obres del pintor Pau Boada, que figuren a l’edifici de Mútua Penedès.
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4. EL FRAU I L’EXCÉS DE SINISTRALITAT

Tot i que són dos conceptes diferents, frau i excés de sinistralitat estan
lligats, ja que el primer sempre acaba comportant un nivell de sinistres
superior al que hauria de ser previsible i, lògicament, despeses superiors
a les que caldria, amb el conseqüent perjudici per als mutualistes.
A l’Estat espanyol, el frau en assegurances cobra especial importància
en el sector de l’automòbil. També en vida, accidents, salut i, sobretot,
relacionat amb la incapacitat temporal està incrementant-se
considerablement.
Com assenyala ICEA, en algun cas, els assegurats han arribat a fingir la
pròpia defunció, o a comunicar mals inexistents. I, en el moment de la
subscripció, a ocultar les malalties cròniques patides.
Les possibles solucions són sempre complicades. Podem sospitar
d’algun assegurat, però demostrar que està cometent frau és altra cosa.
Amb tot, la clau és el control de risc i la selecció acurada del futur
mutualista. La qualitat jurídica del qüestionari de salut i el rigor en el
procés de subscripció, o, en el seu cas la revisió mèdica d’admissió, ens
permeten prendre la decisió adequada i estar ben recolzats per al cas de
què, amb posterioritat, es detecti que hi va haver una falsa declaració.
Les actuacions més freqüents, un cop sospitem del frau d’un assegurat,
que ha superat els nostres filtres de control de risc, són les inspeccions
mèdiques, a la pròpia sèu, o recórrer a assessorament i inspeccions
externs per part d’empreses especialitzades.
D’altra banda, existeix l’anomenada reassegurança d’excés de
sinistralitat (“stop loss”), en què l’entitat reasseguradora es compromet a
assumir el sinistre quan la sinistralitat acumulada de l’any superi una
quantitat màxima determinada o un percentatge de les quotes
recaptades. Aquest contracte ens permet un respir fins que haguem
pogut posar en marxa una gestió anti-frau efectiva.
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