Acta de l’ Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la
Unió Empresarial Metal·lúrgica
Dia :20 de juny de 2016
Hora : 16.00 h.
Lloc : Sala Juntes Cecot
Hi assisteixen :
AB Decoperimetal, SL
Filservis, SL
Circutor, SA
Circontrol, SA
Metalúrgica Sanz, SA
Estamp, SA
Ferroeines, SL
Ferros Climent, SA
Industrial Gradhermetic, SAE
Mecànica Egarense, SA
SA Marti Lloveras
Telstar, SA
Telstar Projectes, SA
Telstar Instrumat, SL
Telstar Industrial, SA
Greintec – Gremi electricistes
Sr. Josep Monroig - Vicepresident
Sr. David Garrofé – representant de Cecot
Desenvolupament de la sessió.
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es llegeix l’acta de la reunió de junta anterior i s’aprova sense cap esmenes.
2.- Informe del President.
El Sr. Abad informa de les principals representacions i activitats desenvolupades al
2015 :
- Confemetal: Membre de la Junta Directiva. Elecció de nou President: Antonio
Garamendi.
- Unió Patronal Metal·lúrgica : membre de la Junta de Govern i Comitè Executiu.
Elecció de nou President : Ramon Asensio. Trasllat a la seu de Foment del Treball
Nacional.
- Cambra de Comerç de Terrassa : empreses de la Junta de la UEM que participen
en el Ple: Metal·lúrgica Sanz, SA; Telstar, Circutor, SA.

- Cecot : membres de la Junta Directiva :
Sr. Antoni Abad , president
Sr. Josep Monroig, vicepresident
- Federació Empresarial del Metall (FEM) : creació d’aquesta federació entre la
Unió Empresarial Metal·lúrgica i el Centre Metal·lúrgic de Sabadell, de gestió
conjunta del metall al Vallès.
Sr. Carles Garriga, president
Sr. Antoni Abad, Vicepresident
Sr. David Garrofé, secretari general
Sr. Gabriel Torras, director general
- Participació i seguiment en les negociacions del conveni col·lectiu de la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.
- Participació i seguiment en les negociacions del conveni col·lectiu comerç metall
de la província de Barcelona.
- Membre de les comissions paritàries dels convenis provincials del metall.
- Col·laboració amb el Club Cecot Innovació i Tecnologia .
- Selecció de personal especialitzat en el sector metal·lúrgic .
- Participació en el Consell de la Formació Professional Local.
- Participació activa i patrocinador de la Nit del Nous Professionals.
- Participació en la Jornada d’Orientació de Cicles Formatius
- Programació de cursos específics per al sector de Forcem – Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo - Programes formatius per a les empreses del sector.
- Pla Metall de promoció internacional del sector metal·lúrgic:
 Missions comercials
 Jornades informatives
 Programa nous mercats
 Programa internacionalització agrupada
 El seu delegat
 Programa èxit empreses
 Trobada agents comercials comissionistes a França
 Programa Cupons a la internacionalització
 Participació agrupada a fires
 Assessorament i informació
 Catàleg unificat
 Newsletter
 Servei de reclamació de deutes a l’estranger

- Actualització d’informació i activitats del gremi en l’àrea web www.uemetall.cat
- Participació a la Nit de l’Empresari 2015. Entre UEM i Centrem es patrocina el
Premi Internacional.
- La Federació Empresarial del Metall rep el premi a la Millor associació del
Reconeixements Cecot.
- Servei d’ofertes i demandes del sector metal·lúrgic.
- El Metal en cifras : servei d’informació sectorial i econòmica de caràcter mensual
- Subscripció a revistes i publicacions específiques del sector
- Col·laboració amb el CIEM – Centre d’Iniciatives Empresarials del Metall.
- Assessorament en TICs.
- Col·laboració en l’exposició de maquinària i útils antics en la Sala Museu Joan
Pujals, ubicada al primer pis de l’edifici institucional de la Cecot.
- Assistència a la II Jornada sobre economia industrial, inaugurada per la Directora
general d’Industria de la Comissió Europea, Sra. Joanna Drake.
3.- Memòria i comptes de l’any 2015
El Sr. Abad presenta la memòria d’activitats de la Unió Empresarial Metal·lúrgica
corresponent a l’any 2015. Es lliura un exemplar de la memòria als assistents.
Es comenta l’evolució dels socis directes a UEM:
01/01/2015

altes

baixes

31/12/2015

457

28

58

427

També presenta l’estat de comptes 2015 el qual es presenta equilibrat.
S’aprova per unanimitat la memòria d’activitats i el balanç econòmic del 2015.
4.- Pressupost i objectius de l’any 2016
El Sr. Abad presenta el pressupost de la Unió Empresarial Metal·lúrgica
corresponent a l’any 2016, el qual es aprovat per unanimitat.
També es presenten els objectius per al 2016 i es lliure un exemplar als assistents.
S’aprova per unanimitat els objectius.

5.- Torn obert de paraules.
No hi ha intervencions en aquest punt.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist-i-plau del President

