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1. Carta del President
La producció de la indústria
catalana del metall va créixer
l’any 2017 un 6,0% en termes
reals, una xifra superior als
increments registrats durant
el període 2013-2016.
A Espanya es va superar el
milió d’empleats, un augment
mitjà de gairebé el 2,4%
respecte al 2016.

En termes generals, l’any 2017 va ser un bon exercici per al sector del metall. La
producció va augmentar un 3,7% respecte a l’any anterior en pràcticament totes
les branques d’activitat i la xifra de negoci de la indústria del metall (ICNMET),
que mesura la demanda actual i la facturació, va experimentar un increment del
8,1% , segons dades de Confemetal. La producció de la indústria catalana del
metall va créixer un 6,0% en termes reals, una xifra superior als increments
registrats durant el període 2013-2016.

Aquestes previsions han estat recentment revisades a l’alça tant per al
conjunt d’Europa (l’informe de l’FMI d’abril d’aquest any en curs va preveure un
creixement del 2,4% per al 2018, un 0,2% més que les previsions de gener) com
per a Espanya (el mateix informe de l’FMI va augmentar el seu pronòstic fins al
2,8% per al 2018, 4 dècimes per sobre de la zona de l’euro). El 2017, les agències
internacionals de risc van millorar la qualificació del deute de l’Estat espanyol
de cara al 2018.

La indústria del metall al conjunt d’Espanya va superar el milió d’empleats, un
augment mitjà de gairebé el 2,4% respecte al 2016. Segons l’EPA, la taxa d’atur
del sector va caure un 14,5% i la xifra d’afiliats al Règim General de la Seguretat
Social a la Indústria del Metall ha crescut gairebé un 5%. Pel que fa al comerç
exterior, cal assenyalar que, tot i que les exportacions van créixer un 6%, el
nostre sector va tancar l’any amb un dèficit comercial de 6.680 milions d’euros,
un 29,6% superior al de l’any precedent a tot l’Estat.

S’apunta que, a excepció de l’amenaça de bloqueig institucional —per una
manca de majoria suficient per a l’aprovació dels pressupostos generals o per
la situació a Catalunya—, i si el nostre país es manté en el camí de l’austeritat i
de les reformes, les perspectives són favorables, almenys per als propers anys.

D’altra banda, l’any 2017, l’economia espanyola va registrar un creixement mitjà
anual del 3,1%, segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, la
qual cosa va permetre recuperar, ja al segon trimestre, el nivell de renda previ a
la crisi. D’aquesta manera, s’encadenen quatre anys consecutius de creixement
econòmic, i els tres últims amb un ritme superior al 3% (3,4% el 2015; 3,3% el
2016 i 3,1% el 2017). A més, es manté un diferencial de creixement favorable
respecte a la zona de l’euro.
L’ocupació creix fins als 18,99 milions de treballadors, però el creixement
s’alenteix per segon any consecutiu (3,0% el 2015, 2,7% el 2016 i 2,6% el 2017).
En el marc de la zona de l’euro, es confirma el clima de confiança. L’ocupació
continua a l’alça i el consum privat s’està beneficiant d’unes condicions
financeres favorables. Per tant, la inflació és l’única dada negativa dins de la
conjuntura actual, atès que es troba per sota de l’objectiu del Banc Central
Europeu (BCE).
Les perspectives econòmiques de la zona de l’euro van créixer un 2,4%,
lleugerament per sobre de les previsions en el conjunt del 2017. Per al 2018, el
BCE ha projectat un creixement del 2,3%.

A aquest bon comportament també hi contribueixen altres factors de
competitivitat importants, com ara la pujada moderada del preu de l’energia,
que va propiciar que, el 2017, la taxa d’inflació finalment se situés a l’1,1% en
termes interanuals. Un altre d’aquests factors ha estat la contenció salarial,
que ha permès recuperar productivitat per al sector industrial.
Després de la difícil dècada que va tenir lloc després de l’esclat de la crisi
econòmica, el PIB augmenta per quart any consecutiu (1.163 MM €), fet que no
impedeix que l’endeutament segueixi creixent i arribi a una xifra total propera
al 100% del producte interior brut.
No s’albira tornar al superàvit i amb prou feines es compleix amb el 3% de
límit de dèficit que imposa la Unió Europea de manera que el nostre deute no
es redueix sinó que, ans al contrari, continua augmentant. La pressió social
(pensionistes, funcionaris, sindicats...) i dels diferents àmbits de l’administració
pública apunta a una major necessitat de recursos, que el lleuger repunt de la
recaptació no pot satisfer. No es tracta d’una problemàtica atribuïble al cicle
econòmic, sinó que assistim a un canvi de paradigma que manté l’estat del
benestar en una situació d’extrema fragilitat.
La tendència de creixement tampoc es reflecteix al rànquing mundial de
competitivitat. Segons un estudi comparatiu entre més de 130 països,
Espanya cau dos llocs a la llista de països més competitius (fins al 34, després
d’haver pujat 11 posicions en un lustre). Els autors assenyalen que es deu a

En una economia oberta, si es
vol reforçar el teixit econòmic,
propiciar el creixement i
garantir la sostenibilitat,
cal establir les bases idònies.
La inversió sempre es dirigirà
als llocs i sectors amb les
condicions més favorables.
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Recentment, els
representants d’UPM,
UGT i CCOO han signat el
preacord d’un nou conveni
col·lectiu. Els increments
acordats, superiors a la
inflació, pretenen obtenir
una recuperació econòmica
progressiva del poder
adquisitiu dels treballadors
i poden resultar un estímul
per a la demanda interna.

una pèrdua de competitivitat en variables com el funcionament del mercat
laboral (lloc 59), els preus de l’economia, la legislació empresarial, la política
en impostos i les infraestructures científiques. L’estudi també indica que
els reptes principals d’Espanya són “enfortir la sostenibilitat del sistema
fiscal” per al mitjà i el llarg termini —incloent la reforma de les pensions—;
desenvolupar una administració pública “més eficient i efectiva”; impulsar la
internacionalització de les empreses; “reduir l’excessiva regulació existent” i
promoure la digitalització i l’adopció de tecnologies innovadores als sectors
empresarials.
Garantir les necessitats d’una població afectada —com poques al món
occidental— per la inversió de la piràmide demogràfica i la desocupació no
passa per fer créixer l’Estat, sinó per donar estímul als actors econòmics.
Seguim sense abordar amb decisió problemes estructurals que empitjoren,
com ara l’alarmant escalada de l’absentisme i la de l’atur juvenil, que es troba
en màxims històrics.
En definitiva, opinem que, en una economia oberta, si es vol reforçar el teixit
econòmic, propiciar el creixement i garantir la sostenibilitat, cal establir
les bases idònies. La inversió sempre es dirigirà als llocs i sectors amb les
condicions més favorables.
El 2016 vam aconseguir acordar, amb els representants dels treballadors,
un conveni col·lectiu de dos anys de durada, que ha estat vigent fins al final de
l’any passat, paral·lelament a la sortida de la crisi. Sens dubte, aquest pacte
va ajudar a adaptar les condicions laborals del nostre sector a la realitat
econòmica del moment. Recentment, fa només uns dies, els representants
d’UPM, UGT i CCOO han signat el preacord d’un nou conveni col·lectiu en el
qual es tanca la negociació iniciada a principis d’any amb vigència fins al 31 de
desembre de 2019. En aquest acord, s’estableixen uns increments salarials del
2,6% per a l’any en curs i del 2,5% per al 2019.
Aquests increments, superiors a la inflació, pretenen obtenir una recuperació
econòmica progressiva del poder adquisitiu dels treballadors i poden resultar
un estímul per a la demanda interna.

Les diferents empreses podran establir estímuls econòmics com part variable
del salari d’acord amb objectius basats en les seves pròpies circumstàncies i
l’organització del treball.
Cal esmentar també la signatura, el mes passat , del IV Acord Estatal per a la
Negociació Col·lectiva per part de la representació dels agents socials (CEOE,
CEPYME, UGT i CCOO), que estén la seva vigència per a aquest any i els dos
següents i estableix una proposta d’increment salarial anual entre el 2 i el 3%.
Així mateix, entre altres acords, estableix un sou mínim de conveni de mil euros
mensuals. Aquest acord marc serveix de referent a tots els convenis sectorials
i d’empresa de cara a les negociacions actuals i properes.
Els acords anteriors es poden considerar com un èxit dels agents socials, que
tornen a ser un exemple de diàleg i negociació de cara a la bona marxa del
sector. Crec que hem avançat en el principi bàsic que els acords no es poden
establir sense mesures correctores que permetin una adaptació àgil a una
economia que canvia molt ràpidament.
Cada vegada entenem millor que, per al bé comú, calen pactes no tan basats en
la confrontació sinó més aviat basats en la visió compartida. No es tracta tant
de fixar un contracte, sinó d’establir un acord lleial per al progrés. És per això
que la flexibilitat i la revisió constant són essencials.
Així, doncs, fa molt poc acabem de comprovar que el model d’UPM segueix
vigent. Això es deu, com hem dit en altres ocasions, al fet que aporta tres
factors diferencials: la rellevància de la seva dimensió (és una patronal
de patronals), la defensa dels interessos comuns del sector del metall i la
proximitat del sector al seu territori.
Amb el suport dels nostres socis, des del debat obert, establim directrius
clares que, tal com es demostra aquests dies, resulten eficaces per al sector i
per a l’economia en general.
Cordialment,
Ramón Asensio Asensio
President
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El model d’UPM segueix
vigent perquè aporta
tres factors diferencials:
la rellevància de la seva
dimensió (és una patronal de
patronals), la defensa dels
interessos comuns del sector
del metall i la proximitat del
sector al seu territori.
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Comitè Executiu
PRESIDENT

Asensio Asensio, Ramón.Roca Corporación Empresarial, S.A.
VICEPRESIDENT 1er.

Xavier Torra. Ficosa International, S.A.
VICEPRESIDENT 2on.

Rosillo López, Manuel. Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat (UPMBALL)
VICEPRESIDENT 3er.

Besolí i Capdevila, Celso. Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils
VICEPRESIDENT 4rt.

Alsina Casalduero, Jaume. Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)
VOCALS

Abad i Pous, Antoni.Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM)
Bosch Palma, Alícia.Centre Metal·lúrgic (CM)
Guixà i Arderiu, Oriol.La Farga Lacambra, S.A.U.
Perramón Ferrán, Xavier.Patronal Metal·lúrgica del Bages (PMB)
Quingles Blasi. Ernest.Epson Ibérica
Rey Marca, Carlos Gabino.Española de Montajes Metálicos, S.A. (EMMSA)
Romaní Olivé, Carlos.Seat, S.A.
Solano Castro, Juan Manuel.Ingeniería Global Metalbages, S.A.
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Junta de Govern
PRESIDENT

Asensio Asensio, Ramón.Roca Corporación Empresarial, S.A.
VICEPRESIDENT 1er.

Xavier Torra.Ficosa International, S.A.
VICEPRESIDENT 2on.

Rosillo López, Manuel.Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat (UPMBALL)
VICEPRESIDENT 3er.

Besolí i Capdevila, Celso.Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils
VICEPRESIDENT 4rt.

Alsina Casalduero, Jaume.Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic
VOCALS

Abad i Pous, Antoni. Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM)
Alcaide Garriga, Jaume.Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC)
Alonso Jiménez, Daniel.Delphi Diesel Systems, S.L.
Altés Vaqués, Manel.Unió Patronal Metal·lúrgica Barcelona-Delegació d’Igualada
Altimiras Viladrich, Daniel.Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius
(ASCAMM)

Balagué i Gómez, Francesc. Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria,
Climatització i afins de Barcelona

Baró Pernas, Javier.Adient Seating Spain, S.L.
Bescós Casademunt, Carlos.Capta Renovables, S.L.
Boixareu i Antolí, Joquim.Irestal Serveis, S.L.
Borda Pérez, Carlos.Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics de Badalona
Bosch i Montsant, Miquel.Associació d’Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme (AEMAM)
Bosch Palma, Alicia.Centre Metal·lúrgic (CM)
Busto Menéndez, Fernando.Bitron Industrie España, S.A.
Cano Guardia, Luis.Ficosa International, S.A.
Centelles i Estevez, Josep.Gremi de Metal·laris
Clofent Suñer, Guillem.Girbau, S.A.
Clotet Soler, Sebastià.Grupo Koerner, S.L.
Crespi Gost, Antonio.Inoxfil, S.A.
Donnay i Richarte, Miquel.Gremi del Motor

Escura Serés, Ferràn.Gremi de Constructors de Maquinària (a.c.s.)
Fernández Canseco, Marta.Schneider Electric España, S.A.
Fernández Viader, Joan Antoni.Ferca Territorial Barcelona
Gall Rull, Joan.ZIV Communications, S.A.U.
Garcia Coma, Antoni.Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i Manteniment (ACEIM)
Giner Sarobe, Federico.Gremi de Comerciants en Maquinària, Subministres Industrials i Canonades
Gorchs Pujol, Carles. T
 alleres Felipe Verdes, S.A.
Guixà Arderiu, Oriol. L
 a Farga Lacambra, S.A.U.
Martín Puga, Manuel. A
 lucan Entec, S.A.U.
Mora Beleña, José Manuel. M
 ontepío Metalúrgico de Previsión Social, M.P.S.
Morera Queral, Jordi. C
 analetas S.A.
Muniesa Fabian, Enrique. G
 remi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat
Pendent. N
 issan Motor Ibérica
Pendent. S
 tanley Black & Decker Ibérica. S.L.U.
Perramón Ferràn, Xavier. Patronal Metal·lúrgica del Bages (PMB)
Quingles Blasi, Ernest. E
 pson Ibérica
Rey Marca, Carlos Gabino. E
 spañola de Montajes Metálicos, S.A. (EMMSA)
Rico Avendaño, Carlos. A
 grupació d’Industrials del Baix Vallés (AIBV)
Ripoll Daza, Matías. D
 oga, S.A.
Rodríguez Perdigones, Juan José. A
 sociación de Comerciantes e Importadores de Recambios y
Accesorios para Vehículos de Autolocomoción (CIRA)

Romaní Olivé, Carlos. S
 eat, S.A.
Sagarra Trias, Oriol. G
 remi de Caldereria de Barcelona
Solanas Romero, Jaume. G
 remi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’ús Domèstic i Industrial de
Catalunya

Solano Castro, Juan Manuel. I ngeniería Global Metalbages, S.A.
Solera Donate, Maria del Mar. T
 e Connectivity AMP España, S.L.U.
Spada, Anna. Continental Automotive Spain, S.A.
Torne Micola, Carles.YKK España, S.A.
Trepat Dessy, Adelaida.Gremi de Fabricants d’Articles de Ferreteria de Catalunya
Túnica Guasch, Emili. Simon Holding, S.L.
Vendrell Pedrola, David.Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs (JORG)
Vera Marcuello, Javier Pedro. U
 nió Patronal Metal·lúrgica del Vallès Oriental (UPM Vallès Oriental)
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Socis col·lectius

Reunions dels òrgans
de govern

ENTITATS TERRITORIALS						

COMITÈ EXECUTIU

JUNTA DE GOVERN

ASSEMBLEA GENERAL

• Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV).

16 de febrer

• Associació d’Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme (AEMAM).

16 de febrer

13 de juliol

20 d’abril

• Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics de Badalona.

20 d’abril

25 de maig

27 de juny

27 de juny

13 de juliol

13 de juliol

26 d’octubre

14 de setembre

14 de desembre

• Centre Metal·lúrgic (CM).
• Patronal Metal·lúrgica del Bages (PMB).
• Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM).
• Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat (UPMBALL).
• Unió Patronal Metal·lúrgica del Vallès Oriental (UPM Vallès Oriental).
• Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona – Delegació d’Igualada.
ENTITATS SECTORIALS

• Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius (ASCAMM).
• Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i Manteniment (ACEIM).
• Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC).
•	Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins de
Barcelona.
•	Asociación de Comerciantes e Importadores de Recambios y Accesorios para Vehículos de
Autolocomoción (CIRA).
• Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM).
• Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i Gemmòlegs (JORG).
• Ferca Territorial Barcelona.
• Gremi de Caldereria de Barcelona.
• Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat.
•	Gremi de Comerciants en Maquinària, Subministraments Industrials, Canonades i
Accessoris.
• Gremi de Constructors de Maquinària.
• Gremi de Metal·laris.
• Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’ús Domèstic i Industrial de Catalunya.
• Gremi del Motor.
• Gremi de Fabricants d’Articles de Ferreteria de Catalunya.
• Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils.
• Montepío Metalúrgico de Previsión Social, M.P.S.

26 d’octubre
14 de desembre
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Actes institucionals
Gener

Març

09 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)

06 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)

11

Junta Directiva de la CEOE

09 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

17

Comitè Executiu i Junta Directiva de Confemetal

13

17

Patronat de la Fundación Confemetal

19 Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

14 Junta Directiva de Confemetal
15

Junta Directiva de la CEOE

20 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

15	Constitució de la Comissió Negociadora del “I Convenio Colectivo Estatal de
la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal”

23 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

15

23 Presentació del llibre “La Historia del Foment del Treball 1771-2011”

16 Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

27 Sessió plenària de la Taula Sectorial de Formació Industrial (TSFI)

20 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

30 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

23 Consell d’Administració de MIBSA

31	Celebració del sopar anual de Sant Eloi organitzat per la Patronal Metal·lúrgica del Bages

23	Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC)

Febrer

Abril

02 Junta Rectora del CEAM

03 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)

06 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
07	Sessió de constitució de la Comissió Mixta de Seguiment dels Programes de Formació del
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
13

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

14 Comitè Executiu de Confemetal
15

Junta Directiva de la CEOE

Presentació oficial de l’Advanced Factories, el congrés europeu de la indústria 4.0

03 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
04 Cerimònia inaugural de congrés Advanced Factories
05 Comitè Executiu i Junta Directiva de la CEOE (reunió conjunta i extraordinària)
07	Presentació del “Libro Blanco de la Formación en el Trabajo: Propuesta empresarial para un nuevo
modelo de Formación Profesional” (FTN)
19 60è aniversari del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica (LECE)
20 Comitè Executiu, Junta Directiva i Assemblea General de la CEOE

20 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

24 Comitè Executiu de Fepime

20 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

24 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

21

24 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

27	Audiència de Sa Majestat el Rei al Comitè Executiu de Foment del Treball
Nacional (FTN)

24 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)
25 Comitè Executiu de Confemetal
25 Patronat de la Fundación Confemetal
26 Festa de la Primavera de FTN: “La humanització de les empreses a través de l’art”
27 Nit de l’Empresari del Prat de Llobregat
27 Trobafira - Fira de Fabricants i Distribuidos d’Instal·ladors
28 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)
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Maig

Juliol

08 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)

10 Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

10 Comissió d’Assumptes Laborals de Confemetal

10 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)

08	Presentació del llibre de Pere Brachfield: “Guía práctica para el recobro de deudas”

12	Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del CTESC

11	Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

17

15

18 Junta Directiva de Confemetal

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

Patronat de la Fundación Confemetal

17	Patronat de la Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo

16 Junta Directiva de Confemetal

18 Assemblea General de Confemetal

17

19 Comitè Executiu i Junta Directiva de la CEOE (reunió conjunta)

Junta Directiva de la CEOE

22 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

20 Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

25 Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

21

31	Comissió Sectorial de l’Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius
(ASCAMM)

24 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

Juny
01 Celebració dels 110 anys d’història del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
01	Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC)
08 Comissió d’Assumptes Laborals de Confemetal
09	1a Convocatòria anual de la Comissió Executiva Territorial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Catalunya

Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

Setembre
04 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
13

Comitè Executiu i Junta Directiva de la CEOE (reunió conjunta)

13

Comitè de Directors de Confemetal

13

Junta Directiva de la CEOE

15

Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

18 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

12	Comitè Executiu, Junta Directiva i Assemblea General de Foment del Treball Nacional (FTN)

18 Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

13

19 Presentació del llibre de casos “Comunicación y Estrategia”

Comitè Executiu de Confemetal

14 Junta Directiva de la CEOE

21

Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

16 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

27 Junta rectora del CEAM

19 Comitè Executiu, Junta Directiva i Assemblea General de Fepime
22	Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC)

Octubre

22 Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

04 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

26 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

13

26 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

16 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

28 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

16 Comitè Executiu de Fepime

29 Junta Rectora i Assemblea General del CEAM

17

02 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
Comitè Executiu i Junta Directiva de la CEOE

Comitè Executiu i Junta Directiva de Confemetal

21
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ACTES INSTITUCIONALS
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12

Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

18 Junta Directiva de la CEOE

12

Ple del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

23 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

13

Junta Directiva de la CEOE

24	Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC)

18 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

26	XIII Fòrum de la distribució de productes siderúrgics: “Innovant la distribució siderúrgica”
(Unió Magatzemistes)

19 Comitè Executiu i Junta Directiva de Confemetal

30	Presentació del “Libro blanco de la formacion sobre el sistema de formación en el trabajo”
(FTN)

27 Junta Directiva i Assemblea General de Foment del Treball Nacional (FTN)

17

Patronat de la Fundación Confemetal

Novembre
06 Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
08 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)
13

Junta Directiva de Fepime

14 Comitè Executiu de Confemetal
15

Junta Directiva de la CEOE

17

III SUMMIT de Barcelona Oberta

22 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)
22 Acte de lliurament dels ”Premis Carles Ferrer Salat i Medalles d’Honor” (FTN)
20 Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)
23 10è aniversari de la Fundació BCN Formació Professional
23 60è aniversari Gremi del Motor
28 Sessió de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)
28 Junta rectora del CEAM
30 V Jornada de la Distribución (CIRA)
Desembre
05 Consell d’Administració i Junta d’accionistes de MIBSA
11

Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)

11

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

12

Junta Directiva de Confemetal

18	Patronat de la Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación el Empleo (FMF)
19 Patronat de la Fundación Confemetal

23

26
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Departament Jurídic-Laboral
L’activitat del Departament se centra en la participació en la
negociació dels convenis col·lectius, l’atenció a les consultes
dels associats, i l’estudi i difusió de les novetats legislatives.

Negociació col·lectiva
La UPM col·labora molt
directament amb altres
patronals del sector i
participa activament en les
negociacions dels principals
convenis col·lectius del sector.

Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona

L’any 2017 ha estat el segon any de vigència del Conveni Col·lectiu per a la
Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona. L’increment
salarial per aquest any ha estat de l’1’8%, i les taules i annexos salarials
es van signar el 20 de juliol de 2016 i es van publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) el 28 de desembre de 2016. Aquest conveni
ha finalitzat la seva vigència el 31 de desembre de 2017.
Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona

L’any 2017 ha estat el segon any de vigència del Conveni Col·lectiu del Sector
del Comerç del Metall de la Província de Barcelona. L’increment salarial per
aquest any ha estat de l’1’6%, i les taules i annexos salarials es van signar el
28 de setembre de 2016 y es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) el 28 de novembre de 2016. Aquest conveni ha finalitzat la
seva vigència el 31 de desembre de 2017.
Conveni Col·lectiu per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya (2017-2019)

El Conveni per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya va finalitzar la seva
vigència el 31 de desembre de 2016. El 20 de desembre de 2016 es va constituir
la comissió negociadora per al nou conveni col·lectiu i el 25 de gener de 2017
es van iniciar les negociacions entre la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), la
Federació d’Indústria de Catalunya de CCOO (FI CCOO) i la Federació Nacional
d’Indústria MCA-UGT de Catalunya.
El 26 de juliol de 2017 es va signar el nou conveni: els aspectes més significatius
són la vigència de tres anys, del 2017 al 2019, amb un increment de l’1,7% per
l’any 2017, de l’1,8% per l’any 2018, i de l’1,9% per l’any 2019. Destaca també el
manteniment de la jornada laboral en cada un dels anys de vigència.
“Convenio Estatal del Sector del Metal, CEM”

La Unió Patronal Metal.Lúrgica col·labora molt directament amb altres
patronals del sector. Destaca la seva col·laboració amb la patronal sectorial

estatal, Confemetal, en la qual ocupa la presidència de la Comissió Laboral
per tota Espanya, entre d’altres càrrecs. La negociació del “Convenio Estatal
del Sector del Metal, CEM” s’ha realitzat amb la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras Federación de Industria (CC.OO.-Industria) y Metal,
Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores-Federación de
Industria (MCA-UGT). Finalment, el 29 de març de 2016 es va signar l’acta
número 16 de la “Comisión Negociadora del Convenio Estatal de la Industria,
la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM)”, que es va publicar al
BOE del dia 19 de juny de 2017.
Un dels aspectes més significatius d’aquest conveni és l’establiment de la
formació mínima obligatòria sobre prevenció de riscos laborals (PRL). Com
estableix el conveni, la Fundación Confemetal treballa en l’elaboració de
la “TPM FORMACIÓ” i en la creació d’una plataforma unitària exclusiva del
metall de formació mínima obligatòria de prevenció de riscos laborals per a
totes les empreses del sector. Aquesta plataforma inclou 32 mòduls d’ofici
de caràcter presencial i dos mòduls per a la Direcció i Oficines de sis hores de
formació, que es pot realitzar en les modalitats presencial o on-line. Aquesta
formació és, a més, bonificable al 100% per les empreses.

Assessorament Jurídic-Laboral
Des del Departament Jurídic-Laboral es desenvolupa una important tasca
d’assessorament als associats de la UPM. El principal objectiu és la resolució de
tot tipus de consultes en aquest àmbit, així com el tracte directe i personalitzat
amb l’associat. Com és habitual, durant l’any 2017 s’ha desenvolupat una
tasca important en resolució de consultes, ateses telefònicament, per correu
electrònic o de manera personal en el despatx mateix.
En l’àmbit jurídic-laboral s’ha de ressenyar l’assessorament que es porta a
terme habitualment sobre la interpretació i aplicació dels continguts del

El Departament desenvolupa
una tasca important
d’assessorament als associats
de la UPM, per a la resolució
de tot tipus de consultes
mitjançant un tracte directe
i personalitzat.
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La UPM col·labora molt
directament amb altres
patronals del sector i
participa activament en les
negociacions dels principals
convenis col·lectius del sector.

Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de
Barcelona, del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la
Província de Barcelona i del Conveni Col·lectiu de la Indústria Metal·logràfica
de Catalunya.
Una altra de les tasques portades a terme durant el 2017 en l’àmbit de
l’assessorament jurídic-laboral és l’estudi de la legislació i de les línies
jurisprudencials vigents, que es tradueix en ocasions en informes jurídics
monogràfics elaborats a petició de les empreses associades.
El Departament Jurídic-Laboral col·labora habitualment amb altres
institucions i organismes públics i privats, com patronals intersectorials
(Foment del Treball Nacional-FTN, etc.), així com davant del Tribunal
Laboral de Catalunya (TLC) en qualitat de membre del Cos de Conciliadors i
Mediadors del TLC, en els diversos conflictes laborals instats.

Circulars informatives
L’any 2017 s’han enviat les següents circulars informatives:
•	Publicació del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la
província de Barcelona (3/1/17)
• 	Nou procediment per a la reducció de cotitzacions a empreses amb menor
sinistralitat laboral (30/3/17)
•	Sentència del Tribunal Suprem sobre el control de la jornada diària (7/4/17)
•	Jornada Foment: anàlisi de les darreres sentències i iniciatives legislatives
d’interès en matèria laboral (3/5/17)
• Modificacions en el control del temps de treball (23/5/17)
• Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2018 (31/5/17)
• Desconvocatòria de vaga (4/9/17)
• Reformes urgents del treball autònom (2/11/17)
•	Formació mínima en prevenció de riscos laborals en el sector del metall
(14/11/17)
• Restriccions a la circulació en episodis de NO2 (30/11/17)
•	Participació a les eleccions generals a la Generalitat de Catalunya del dia 21
de desembre (1/12/17)
• Festes locals a la comunitat autònoma de Catalunya (19/12/17)
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Departament de Formació
Les principals línies d’actuació del Departament de Formació es
dirigeixen a fomentar la qualificació professional dels treballadors
del sector, afavorir la seva adaptació als canvis tecnològics o
fomentar el desenvolupament de tècniques de gestió avançades.
La UPM treballa en
coordinació amb les entitats
de formació, les empreses i
els propis treballadors per a
donar respostes immediates
a les demandes formatives de
l’economia i dels treballadors.

Marc normatiu

- Fomentar el desenvolupament de tècniques de gestió avançades en
diferents àmbits de l’empresa.

El 26 d’agost de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost, per la qual es van aprovar les
bases reguladores dels programes de formació professional per a l’ocupació
per a persones treballadores ocupades, promoguts pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya. Aquest consorci va obrir el 30 d’agost de
2016 la convocatòria dels programes de 2016, en els quals podien participar
també persones treballadores aturades amb els límits establerts a l’ordre
de bases esmentada. A més, una resolució de l’11 de novembre de 2016 va
ampliar l’import màxim destinat al finançament dels programes de formació
previstos a la resolució d’agost de 2016.

Per tal de facilitar i apropar la formació al sector del metall, l’any 2017 la
UPM ha impulsat accions formatives en diferents àmbits, que es dirigeixen
a empreses i treballadors ocupats i aturats dels següents subsectors:

D’acord amb la base 22.3 de l’Ordre TSF/223/2016, el Comitè Executiu del
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, reunit el 15 de novembre
de 2016, va acordar provisionalment les aprovacions i la llista de reserva dels
programes de formació de caràcter sectorial de la convocatòria 2016.

• Electrònica.

La UPM va obtenir els atorgaments corresponents, tant en el Pla Sectorial
com en el Transversal. En coordinació amb les entitats de formació, les
empreses i els propis treballadors, la UPM va començar a donar respostes
immediates a les demandes formatives de l’economia i dels treballadors.

• Metal·lúrgia (producció i primera transformació de metalls).
• Productes metàl·lics.
• Construcció de maquinària i d’equip mecànic.
• Construcció de màquines d’oficina i equips informàtics.
• Joieria
• Material i equip elèctric.
• Fabricació de material de transport.
•	Equips i instruments medicoquirúrgics, òptica i rellotgeria
(instrumentació).
• Comerç del metall.
•	Serveis vinculats al metall (venda i reparació de vehicles, instal·lacions,
climatització, ferreteria, lloguer de maquinària, etc.).

Objectius

Formació programada per les empreses

Els principals objectius del Departament de Formació són els següents:

- Afavorir l’adaptació dels treballadors i de les empreses als canvis tecnològics.

La reforma del Sistema de Formació Professional per l’Ocupació
desenvolupada mitjançat la Llei 30/2015 afecta d’una manera important a
l’amomenada fins ara com “Formació de demanda” o “Accions de Formació en
les Empreses”. El Reial Decret 395/2007 i l’Ordre TAS 2307/2007 segueixen
en vigor en tots aquells aspectes que no entren en contradicció amb la nova
norma, mentre no es publiqui el desenvolupament normatiu corresponent.

- Recolzar a les empreses per a la seva adaptabilitat a la normativa legal en
diversos aspectes (medi ambient, prevenció de riscos laborals, etc.).

El principal objectiu d’aquesta iniciativa formativa és donar una resposta
immediata a les necessitats canviants dels sectors productius, reforçar la

- Fomentar la qualificació professional dels treballadors del sector del
metall, amb la finalitat d’aconseguir una major i millor ocupabilitat i promoció
social i, alhora, impulsar la competitivitat de les empreses.

Mitjançant les accions de
formació dels treballadors, la
UPM contribueix a impulsar
la competitivitat de les
empreses.
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Accions programades per
les empreses

seva capacitat d’innovació i satisfer les necessitats d’adaptació, qualificació

134.761 €

provinents de la quota de Formació Professional que aporten les empreses i

Volum de crèdit anual
de les empreses

86.143€
Crèdit disposat
per les empreses

62
Grups formatius
notificats
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i ocupabilitat dels treballadors. La iniciativa es finança amb els fons
els treballadors a la Seguretat Social, de conformitat amb els percentatges
establerts en la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici.
Aquest percentatge es determina en funció de la grandària de l’empresa.
Es compon de dos tipus d’accions:
•A
 ccions formatives que les empreses planifiquen i gestionen per als
seus empleats i que poden impartir amb mitjans propis o externs, o bé
agrupant-se amb altres empreses i amb una entitat organitzadora que
faciliti la formació.
•P
 ermisos Individuals de Formació (PIF) on l’empresa autoritza als seus
treballadors a realitzar accions formatives reconegudes per una titulació
o acreditació oficial.
Les novetats més importants que ha introduït la reforma són les referides
a la durada de les accions, que passen a ser de dues hores com a mínim,
les formes d’organització de la formació i els costos de la mateixa, les
modalitats per impartir la formació i la seva afectació en els grups
d’empresa. En el cas d’encarregar l’organització a una entitat externa,
el centre que imparteixi la formació ha d’estar acreditat i/o inscrit en el
registre corresponent. Els grups d’empreses poden organitzar la formació
de forma independent per a cadascuna de les empreses del grup, o

Oferta formativa a treballadors ocupats
La formació a treballadors ocupats es basa en un diagnòstic previ de
les necessitats del mercat laboral i s’orienta a atendre els objectius de
productivitat i competitivitat de les empreses, de les seves necessitats
d’adaptació als canvis en els sectors productius, la promoció professional
i el desenvolupament personal dels treballadors. És una formació que es
desenvolupa de manera complementària a la programada per les empreses,
mitjançant accions de caràcter sectorial i transversal.
L’any 2017 la formació subvencionada o formació d’oferta desenvolupada
per la UPM es va centrar en el desplegament d’ajuts dels programes
següents:
• Sol·licitud del Contracte Programa Sectorial 2016 i Contracte Programa
Transversal 2016, corresponent al Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya per execució durant el 2017.
• Sol·licitud presentada davant la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo amb data 23 de setembre de 2016 mitjançant la Fundación
Confemetal, en el marc del contracte programa d’àmbit estatal amb càrrec
a l’exercici pressupostari de 2016 expedient F160210AA i que finalment es
va ajornar la seva execució fins el 2018, en compliment de la resolució de 17
d’agost de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal.
L’aprovació al novembre de 2016 del Contracte Programa Sectorial i
Transversal del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 2016 ha
provocat que la seva execució s’hagi produït durant l’any 2017.

agrupant-ne algunes o totes elles. En el cas d’agrupar-se, qualsevol de

Formació contínua executada per la UPM durant 2017

les empreses del grup podrà organitzar la formació dels treballadors del

ENTITAT

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

grup per si mateixa, així com impartir la formació amb mitjans propis o

Contracte Programa

Sectorial 2016

recorrent a la contractació externa.

Import (€)

192.500

68.740

261.240

La UPM posa a disposició de les empreses la possibilitat de dur a terme les

Accions formatives

64

20

84

tasques de gestió i administratives derivades de la contractació i execució

Hores formatives

19.950

7.715

27.665

de la formació, tant la interna com la contractada externament.

Participants

481

266

747

Dones

77 (16,0%)

109 (41,0%)

186 (24,9%)

Homes

404 (84,0%)

157 (59%)

561 (75,1%)

Transversal 2016

Total

Accions formatives a
treballadors ocupats

84

accions formatives

747

treballadors participants

27.665
hores de formació
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Formació contínua
(Programa Sectorial)

Contracte Programa Sectorial 2016 del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya

64

El Contracte Programa Sectorial per l’any 2016 es va presentar el setembre de
2016 però no va ser fins al novembre que va ser aprovat per un import total de
192.500 euros. Aquest fet va suposar que tot el pla s’hagués d’executar durant
l’any 2017.

accions

481
participants

Finalment, s’han executat 64 accions formatives amb 481 participants.
Cal destacar que el 95% dels participants han estat col·lectius prioritaris;
principalment treballadors de pimes. Aquesta dada significa que, cada vegada
més, la formació contínua subvencionada pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya arriba a empreses que sense aquest contracte tindrien
moltes dificultats per obtenir els recursos suficients per millorar les seves
plantilles.
Execució del Contracte Programa Sectorial 2016, segons àrees formatives.
ÀREES FORMATIVES

PARTICIPANTS

%

GRUPS

%

Principals àmbits de les
accions formatives
(Programa Sectorial)

Les principals accions formatives realitzades l’any 2017 corresponen als
àmbits següents:
• Tecnologia de l’automoció: 55 participants (11,4%) i 3 cursos (8,43%).
• Disseny de joies assistit per ordinador: 49 participants (10,2%) i 4 cursos de
cada especialitat (11,1%).
• Disseny industrial: 44 participants (9,1%) i 3 cursos (8,3%)

SECTOR

PARTICIPANTS

%

Metall

404

84

Serveis Financers

12

2,5

Comerç

14

2,9

Automatització Programable II

18

3,7%

1

2,8%

Altres serveis

31

6,4

CNC Fresador

25

5,2%

2

5,6%

Construcció

20

4,2

CNC Torn

24

5,0%

2

5,6%

Total

481

100

Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D

31

6,4%

2

5,6%

Disseny de joies assistit per ordinador

49

10,2%

4

11,1%

Disseny de joies assistit per ordinador. Avançat

26

5,4%

2

5,6%

SEXE

PARTICIPANTS

Disseny industrial

44

9,1%

3

8,3%

Dones

77

16,0

Domòtica

5

1,0%

1

2,8%

Homes

404

84,0

Electricitat industrial

19

4,0%

2

5,6%

Total

481

100,0

Interpretació de plànols

37

7,7%

2

5,6%

Logística integral

14

2,9%

1

2,8%

Manteniment d’instal·lacions de climatització

27

5,6%

2

5,6%

Nomines i seguretat social nivell avançat

12

2,5%

1

2,8%

Operador de plataformes mòbils de personal (PEMP)

20

4,2%

2

5,6%

Programació de màquines eina i control numèric (CNC)

24

5,0%

2

5,6%

PARTICIPANTS

55

participants

Les accions més sol·licitades corresponen al sector Metall, amb un total de
404 participants, seguides de les corresponents a Altres serveis i Construcció.

CATEGORIA PROFESSIONAL

TECNOLOGIA DE L’AUTOMOCIÓ

%

%

Directiu

48

10,0

Comandaments intermedis

13

2,7

Tècnic

206

42,8

49

10,2

Robòtica

13

2,7%

1

2,8%

Treballadors qualificats

Soldadura: MIG-MAG

24

5,0%

2

5,6%

Treballadors no qualificats

93

19,3

Soldadura: Xapes i perfils

14

2,9%

1

2,8%

En blanc (Aturats, altres)

25

9,8

Tecnologia de l’automoció

55

11,4%

3

8,3%

Total

481

100,0

Total

481

100%

64

100%

DISSENY DE JOIES ASSISTIT
PER ORDINADOR

49

participants
DISSENY INDUSTRIAL

44

participants

35

36

Formació contínua
(Programa Transversal)

EDAT

20
accions

266
participants
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PARTICIPANTS

%

Menys de 20

11

2,3

De 20 a 29

82

De 30 a 39

ÀREES FORMATIVES

PARTICIPANTS

%

GRUPS

%

Comptabilitat informatitzada

29

10,9%

2

10%

17,0

Gestió empresarial per a treballadors autònoms

40

15,0%

3

15%

173

36,0

Habilitats directives

12

4,5%

1

5%

De 40 a 49

146

30,4

LINUX LPIC1

22

8,3%

1

5%

De 50 a 59

52

10,8

MOS: Microsoft Office Excel II

33

12,4%

2

10%

Més de 59

17

3,5

MOS: Microsoft Office Word

15

5,6%

1

5%

481

100

MOS: Microsoft Office Word II

13

4,9%

1

5%

Nòmines i Seguretat Social II

20

7,5%

2

10%

Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451 46

17,3%

4

20%

Operació de carretons Norma UNE 58451

24

9,0%

2

10%

Plans d’igualtat

12

4,5%

1

5%

Total

266

100%

20

Total

ÀREA FUNCIONAL

PARTICIPANTS

%

Direcció

57

11,9

Administració

18

3,7

Comercial

7

1,5

Manteniment

75

15,6

Producció

253

52,6

71

14,8

481

100

En blanc (Aturats, altres)
Total

100%

• Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451: 46 participants (17,3%) i
4 cursos (20,0%)
• Gestió empresarial per a treballadors autònoms: 40 participants (15,0%) i 3
cursos (15,0%).
• MOS-Microsoft Office Excel II: 33 participants (12,4%) i 2 cursos (10,0%).

El Contracte Programa Transversal per l’any 2016 es va presentar el setembre de
2016 però no va ser fins al novembre que va ser aprovat per un import total de
68.740 euros. Aquest fet va suposar que, al igual que el Programa Sectorial, tot el
pla s’hagués d’executar durant l’any 2017.

Les accions més sol·licitades corresponen al sector TIC amb un total de 82
participants, seguides de les corresponents a Altres accions transversals, amb
68 participants.

PARTICIPANTS

%

TIC

82

30,8

Autònoms

45

16,9

Habilitats interpersonals

12

4,5

Altres accions transversal

68

25,6

Gestió comptable

59

22,2

266

100

Total

46

participants
GESTIÓ EMPRESARIAL PER A
AUTÒNOMS

40
participants
MOS-MICROSOFT OFFICE
EXCEL II

participants
COMPTABILITAT
INFORMATITZADA

29

participants

• Comptabilitat informatitzada: 29 participants (10,9%) i 2 cursos (10,0%).

SECTOR

OPERACIÓ DE CARRETONS
NORMA RENOVACIÓ UNE 58451

33

Les principals accions formatives corresponen als àmbits següents:

Contracte Programa Transversal 2016 del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya

Finalment, s’han executat 20 accions formatives amb 266 participants.
Cal destacar que el 97% dels participants han estat col·lectius prioritaris;
principalment treballadors de pimes. Aquesta dada significa que, cada vegada
més, la formació continua subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua
de Catalunya arriba a empreses que sense aquest contracte tindrien moltes
dificultats per obtenir els recursos suficients per millorar les seves plantilles.

Principals àmbits de les
accions formatives
(Programa Transversal)
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SEXE

PARTICIPANTS

%

Dones

109

41

Homes

157

59

Total

266

100

CATEGORIA PROFESSIONAL

PARTICIPANTS

%

Directiu

35

13,2

Comandaments intermedis

12

4,5

Tècnic

76

28,6

Treballadors qualificats

18

6,8

Treballadors no qualificats

60

22,6

En blanc (Aturats, altres)

65

24,4

Total

266

100

EDAT

PARTICIPANTS

%

Menys de 20

6

0,8

De 20 a 29

41

15,4

De 30 a 39

79

29,7

De 40 a 49

94

35,3

De 50 a 59

45

16,9

Més de 59

5

1

Total
ÀREA FUNCIONAL

266

100

PARTICIPANTS

%

Direcció

32

12

Administració

29

10,9

Comercial

4

1,5

Manteniment

20

7,5

Producció

115

43,2

En blanc (Aturats, altres)

66

24,8

Total

266

100

Targeta Professional de la Construcció
(TPC) per al sector del Metall 2017
La Targeta Professional de la Construcció és una eina estretament vinculada
amb la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, que està a
disposició de tots els treballadors del sector metall que treballen a les obres
de construcció.
Tanmateix , aquesta eina avala:
• L’ experiència en el sector.
• La qualificació professional.
• La formació rebuda.
La Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo és l’entitat
encarregada d’implantar, desenvolupar i difondre la TPC, tal com queda recollit
al Convenio Estatal del Sector Metal i, més específicament, a la resolució de
25 de juliol de 2016 de la Dirección General de Empleo per la qual es registra i
publica l’acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de la
Industria, la Tecnologia y los Servicios del Sector del Metal.
Les entitats que vulguin homologar la formació que imparteixen en matèria
de prevenció de riscos laborals, necessària per a l’adquisició de la TPC,
disposen d’un procediment a seguir. Al portal de la TPC es troba accessible la
documentació a complimentar per les entitats que sol·liciten l’homologació de
les activitats formatives.
L’any 2017, la UPM ha continuat amb la seva tasca com a punt de tramitació
de targetes professionals de Metall/Construcció, amb una tramitació de vuit
unitats. Per la seva banda, com a Delegació Catalana de la FMF, la UPM va
gestionar, tramitar i validar un global de 35 targetes de tot Catalunya. També
ha donat suport i informació a entitats i empreses del sector.
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La Targeta Professional de
la Construcció és una eina
vinculada a la formació en
matèria de prevenció de
riscos laborals, que es troba
a disposició de tots els
treballadors del sector metall
que treballen a les obres de
construcció.
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El Departament de
Formació de la UPM
participa durant l’any
en diverses jornades,
reunions i actes al
voltant dels reptes
de futur del sector en
l’àmbit formatiu.

Actes
L’any 2017, el departament de formació de la UPM ha assistit a diverses reunions i
actes. Els més rellevants són els següents:
Invitació plenària TSFI i acte de presentació de l’estudi FP i indústria 4.0 (27/7/2017)

Com a membre de la Taula Sectorial de Formació Industrial (TSFI), la UPM va
participar a la segona plenària per tal de comentar el balanç de les activitats
realitzades per les quatre comissions de treball de la Taula i les activitats
previstes per l’any 2017.
Després del plenari es va visitar la fàbrica Fabra i Coats de la mà d’un membre
d’Amics de la Fabra i Coats, una associació d’antics treballadors centrada en la
conservació i la difusió de la memòria històrica de la fàbrica. Durant la visita es va
poder visitar la sala de calderes, el cor motriu de l’antiga fàbrica. Tot seguit, l’espai
Josep Bota de Fabra i Coats va acollir l’acte de presentació de l’estudi “Els sectors
econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de
Barcelona: sector Indústria 4.0”.
Jornada “Our Iceberg Is Melting: Escenaris i eines per anticipar el futur del treball i de les
professions” (27/4/2017)

El Consell Català de Formació Professional va organitzar al Cosmocaixa de
Barcelona la jornada “Our Iceberg Is Melting: Escenaris i eines per anticipar el
futur del treball i de les professions”, emmarcada en l’àmbit de la prospectiva com
a eina d’anticipació dels canvis en la formació professional.
Participació com a experts als Grups d’actualització permanent del Catàleg d’Accions
Formatives del Consorci per a la Formació Contínua

La UPM participa en aquests grups amb l’objectiu de disposar d’un catàleg que
fomenti la Formació Professional per l’Ocupació, ajustant-se a les necessitats del
teixit productiu català.

Circulars informatives
Aquest departament desenvolupa també una tasca d’informació als associats. Tot
seguit es recullen els enviaments realitzats l’any 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nova convocatòria de cursos - PUE (9/1/17)
Cursos ON LINE - plataforma de Teleformació (10/1/17)
Curs taller Mindfulness - nova convocatòria (13/1/17)
Jornada formació de Lean Manufacturing (16/1/17)
Itineraris formatius IT (26/1/17)
Postgrau de direcció de RRHH i desenvolupament de competències (1/2/17)
QRM Institute – Curs de líders de producció (2/3/17)
Nova convocatòria de cursos –Segon trimestre (14/3/17)
Nova Convocatòria de Cursos – ITEMSA (16/3/17)
Nova edició de cursos de productivitat - ITEMSA (22/3/17)
6 Fires reuneixen a la Indústria a Bilbao (27/3/17)
Cursos ON LINE - plataforma de Teleformació (30/3/17)
Curs MTM-Logística (3/4/17)
Nova convocatòria de cursos (5/4/17)
Cursos ON LINE – Segon trimestre (21/4/2017)
Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial (26/4/17)
Cursos de nivell bàsic de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (26/4/17)
Cursos ON LINE - plataforma de Teleformació (9/5/17)
Nou Programa de Lideratge 4.0 (12/5/17)
Cursos SUMMER TIC- PUE (19/5/2017)
Nova convocatòria de cursos – ITEMSA (25/5/2018)
Curs: Relacions autèntiques per a resultats autèntics (6/6/2017)
Cursos bonificables ON LINE – Tercer trimestre (26/6/2017)
Nova convocatòria cursos – Tercer trimestre (3/7/17)
Nous projectes empresarials (24/7/2017)
Nova convocatòria de cursos ( 26/9/2017)
Cursos QRM I CFP (27/9/2017
Cursos Consorci - octubre – novembre (29/9/2018)
Cursos darrer trimestre 2017 (11/10/2017)
Cursos ON LINE – Quart trimestre (23/10/2017)
Proves d’acreditació de competències – Generalitat (30/10/2017)
Darreres places gratuïtes cursos 2017 (31/10/2017)
Invitació Trobada Empreses (3a Edició) (3/11/2017)
Cursos bonificables darrer trimestre 2017 (13/11/2017)
Formació Conveni Estatal Metall (14/11/2017)
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Departament d’Internacional
Entre les tasques que desenvolupa el Departament d’Internacional
destaca l’impuls d’iniciatives amb organitzacions d’altres països i el
foment del procés d’internacionalització de les empreses i entitats
del sector. També divulga periòdicament els ajuts, subvencions i
altres informacions d’interès per als associats.

1,6%

APEMTA

Accions 2017

79
total d’accions

14
missions comercials

1
trobades amb agents
comercials

5

24,3%
ALTRES

0,5%

Desenvolupament de projectes

2,7%

FEGMETAL

28%
CM

4,1%
GICGC

16,6%
UPM

22%
UEM

Missions comercials previstes al Programa de Promoció Internacional 2017

El Pla de Promoció Internacional es desenvolupa mitjançant el
programa Plametall, impulsat per la Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM), la Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM) i el Centre
Metal·lúrgic (CM).

PAÍS

Amb l’objectiu d’oferir un servei personalitzat i de valor afegit,
i també que les accions proposades arribin al màxim número
possible d’empreses, l’any 2017 s’ha produït un increment en el
número de missions comercials organitzades i s’han incorporat nous
programes.

DATES

Rússia

03-07 Abril

Perú

05-09 Juny

Tailàndia

12-16 Juny

Israel

26-30 Juny

Xina

10-14 Juliol

Costa d’Ivori - Camerun

18-22 Setembre

Rep. Dominicana - EEUU

25-29 Setembre

Filipines - Malasia

02-06 Octubre

Austràlia - Nova Zelanda

04-13 Octubre

Emirats - Arabia Saudita

23-27 Octubre

Guatemala - Mèxic

06-10 Novembre

Marroc

06-10 Novembre

22

Iran

13-17 Novembre

Equador - Colòmbia

20-24 Novembre

jornades

Polònia

11-15 Desembre

Índia

11-15 Desembre

grups internacionalització/
delegats

30
cupons internacionalització

5
participants a Èxit Empresa

361
empreses participants

FEMEL

La UPM té experiència en el disseny i desenvolupament de projectes
en col·laboració amb organitzacions de Catalunya, de la resta de
l’Estat i d’altres països. Aquests projectes han permès millorar
la posició competitiva de les empreses del Metall i potenciar la
cooperació entre aquestes empreses i agents institucionals d’altres
indrets (organitzacions empresarials, administracions públiques,
centres tecnològics, etc.).

Servei de Promoció Internacional

Pla de Promoció
Internacional 2017

Empreses participants per entitats
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Els Grups d’exportació que
promou la UPM aprofiten els
ajuts del programa de Cupons
a la Internacionalització. El
2017 s’han posat en marxa els
grups de França i Iran.
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Trobades amb agents comercials

Programa Èxit Empresa

TROBADA

UBICACIÓ

França

París

DATES

18 setembre

L’any 2017 s’ha presentat el programa propi Èxit Empresa a cadascuna de les
entitats amb una bona acollida i la participació de cinc empreses. El programa
es desenvolupa a partir dels següents eixos:

Grups d’exportació

Malgrat que ACCIÓ no ha convocat el 2017 els ajuts pel Programa
d’Internacionalització Agrupada, s’ha convocat la realització de
Grups d’exportació aprofitant els ajuts del programa de Cupons a
la Internacionalització. En concret, s’han posat en marxa els grups
d’exportació de França i Iran i es preveu posar en marxa el grup d’Alemanya.
Els Grups d’exportació desenvolupats corresponen als següents països:
França, Iran, Alemanya i Marroc.

Gestió comercial
operativa i suport
administratiu

+

Prospecció + gestió de l’acció
comercial + gestió administrativa

Suport
estratègic

=

Increment
de presència
al mercat

Assessorament i resolució
constant de dubtes

Cupons a la internacionalització
Programa “El meu delegat”

Programa que permet acompanyar personalment les empreses en la seva
introducció als mercats, tot desenvolupant un pla de treball conjunt. La
durada habitual és d’un any, tot i que hi ha empreses que hi estan més temps.
A més mantenir el delegat de Mèxic, s’ha fet un esforç per incorporar nous
delegats en mercats potencials, com Costa d’Ivori, Iran i Colòmbia. Durant el
2017 han estat en funcionamient els següents programes de delegats:
TIPOLOGIA

NOM

EMPRESES PARTICIPANTS

Delegat

Mèxic

4

Delegat

Costa d´Ivori

4

Delegat

Iran

1

Delegat

Marroc

1

Jornades realitzades

L’any 2017 s’han realitzat 22 jornades informatives amb l’objectiu de
promocionar diversos àmbits relacionats amb la internacionalització o
mercats objectiu lligats a les missions comercials previstes en el Programa
de Promoció Internacional.

El programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ permet contractar
serveis professionals d’experts en exportació subvencionats i oferts per
proveïdors acreditats per les entitats corresponents.
Cal posar en marxa un projecte d’iniciació a l’exportació i exportar menys del
15% de la facturació el 2016. L’ajut es del 80% del cost dels serveis fins a un
pressupost màxim de 5.000 euros; és a dir, l’ajut màxim per empresa és de
4.000€ i la durada del projecte és d’un màxim de sis mesos.
En la convocatòria de 2017 es van presentar una trentena de sol·licituds d’ajut. La
convocatòria es va publicar al DOGC el dia 8 d’agost, en plenes vacances, en un
fet que va provocar que la primera setmana de setembre ja s’haguessin esgotat
els ajuts.
Projecte de Diversificació Internacional (Ajuntament de Rubí)

Projecte desenvolupat amb l’Ajuntament de Rubí i orientat a donar
assessorament i acompanyament individualitzat a empreses d’aquesta
localitat que, un cop iniciada la seva internacionalització, volen diversificar
els mercats d’exportació, ajudant-les en la prospecció, la recerca de socis
potencials o l’establiment a nous mercats internacionals. El programa és gratuït
per a l’empresa.

El programa Èxit Empresa
es basa en la col·laboració
entre l’entitat organitzadora,
un equip amb més de 30
anys d’experiència en comerç
exterior i el consultor, que
realitza tasques de supervisió,
seguiment i establiment
d’estratègies.

Entitat
Equip
experimentat
Consultor
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Com a novetat, la UPM ha
col·laborat l’any 2017 amb
l’Ajuntament de Rubí en un
programa per impulsar la
internacionalització de les
empreses del municipi.

Els beneficis principals per a l’empresa són obrir de forma efectiva nous
mercats que ofereixin noves oportunitats d’acord amb la seva estratègia de
diversificació internacional, i que permetin incrementar les seves vendes.

•	Missió comercial a Costa d’Ivori i Camerun (del 18 al 23 de setembre de 2017)(18/4/17)

En concret, el programa es dirigeix a pimes i micropimes de Rubí que ja estiguin
exportant i tinguin la motivació i les condicions per treure un bon rendiment de
les orientacions i els enfocaments que es treballin conjuntament amb l’equip
assessor.

• Jornada: Com exportar amb èxit ? (2/5/17)

• Missió comercial a Colòmbia (del 20 al 24 de novembre de 2017) (18/4/17)
• Jornada: Oportunitats de Negoci a Centre Amèrica (18/4/17)
• Participació agrupada a la fira MIDEST 2017 París, França (2/5/17)
• Jornada: Oportunitats de Negoci a Perú (18/5/17)
• Jornada: Oportunitats Negoci a Austràlia i Nova Zelanda (13/6/17)
•	Programa d’externacionalització del departament d’exportació ”èxit empreses” (19/6/17)
• Trobada entre agents comercials Francesos i empreses catalanes (19/6/17)

Circulars informatives
L’any 2017 s’han enviat les següents circulars informatives:
• Jornada: Oportunitats de negoci a Mèxic (5/1/17)
• Missió comercial a Rússia (del 2 al 7 d’abril de 2017) (16/1/17)
• Missió comercial a Perú (del 5 al 9 de juny de 2017) (16/1/17)
• Missió comercial a Tailàndia (del 12 al 16 de juny de 2017) (26/1/17)
• Missió comercial a Israel (del 26 al 30 de juny de 2017) (26/1/17)
• Missió comercial a la Xina (del 10 al 14 de juliol de 2017) (15/2/17)
• Jornada Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori (15/2/17)
•	Missió comercial a Emirats Àrabs - Aràbia Saudita (del 22 al 26 d’octubre
de 2017) (16/2/17)
• Pla de Missions 2017 (3/3/2017)
• Taula rodona: Oportunitats de negoci a Xina (3/3/2017)
•	Jornada: Agents comercials comissionistes de la Cadena de valor de la
construcció a França: Eines per trobar l’agent adequat (22/3/17)
• Missió comercial a EEUU Canadà (22/3/17)
• Missió comercial a Mèxic (del 6 al 10 de novembre de 2017)(22/3/17)
• Missió comercial a Nova Zelanda i Austràlia (del 5 al 13 d’ Octubre de 2017)

• Jornada: Grups d’exportació França (19/6/17)
• Jornada: Com encertar el país i el partner en l’exportació? (11/7/17)
• Grups d’exportació a França (21/7/17)
• Grups d’exportació a Iran (21/7/17)
• Cupons a la Internacionalització 2017 (21/7/17)
• Pla de Missions Comercials. Segon semestre del 2017 amb ajut d’Acció (21/7/17)
• Missió comercial a Guatemala i Mèxic (del 6 al 10 de novembre de 2017) (24/7/17)
• Grup d’exportació al Marroc (24/7/17)
• Missió Comercial a Equador i Colòmbia (del 19 al 25 de novembre de 2017)(24/7/17)
•	Missió Comercial a República Dominicana i EEUU (del 24 al 30 de setembre de 2017) (25/7/17)
• Grup d’exportació a Alemanya (28/8/17)
• Trobada entre agents comercials Alemanys i empreses catalanes (28/8/17)
• Missió comercial a Marroc (del 6 al 10 de novembre de 2017) (28/8/17)
• Missió comercial a Polònia (de l’11 al 15 de desembre de 2017) (1/9/17)
• Nova convocatòria de Cupons a la Internacionalització 2017 (1/9/17)
• Jornada: Oportunitats de negoci a Colòmbia (1/9/17)
• Jornada: Cupons a la Internacionalització 2017 (1/9/17)
• Jornada: Alemanya (8/9/17)

• Missió comercial a Iran (de l’11 al 16 de novembre de 2017) (3/4/17)

• Jornada: Oportunitats de Negoci a Iran (28/9/17)

• Jornada: Agents comercials comissionistes de la Cadena de valor de
decoració d’interiors a França: Eines per trobar l’agent adequat (3/4/17)

• Jornada: Oportunistas de mercat a Polònia (28/9/17)
• Jornada: Oportunitats de negoci a Marroc (28/9/17)

• Trobada amb agents comercials francesos i empreses catalanes de la
Cadena de valor de la Construcció (3/4/17)

• Missions Comercials que resten obertes pel 2017 (7/11/17)
•	Jornada: Oportunitats de negoci a Àfrica Occidental Costa d’Ivori –Senegal i Camerun (4/12/17)
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Departament Administratiu,
Fiscal i Comptable
Les activitats i serveis del Departament Administratiu, Fiscal
i Comptable contribueixen a mantenir informats als associats,
així com a facilitar que realitzin les seves tasques en matèria
fiscal i comptable d’una forma més àgil i flexible.
El servei d’assessorament
que ofereix el Departament
Administratiu, Fiscal i
Comptable respon a la nova
realitat del món empresarial
arrel dels canvis tecnològics
que s’estan produint.

Assessorament
El Departament ofereix assessorament, en alguns casos personalitzat, a les
empreses i entitats associades sobre dubtes en matèria fiscal i comptable.
Aquest servei inclou l’atenció telefònica i presencial, agilitzant el temps de
resposta i utilitzant les noves tecnologies. El servei respon a la nova realitat
del món empresarial arrel dels canvis tecnològics que s’estan produint.
En l’àmbit fiscal, les consultes més habituals fan referència als següents temes:

Serveis d’interès col·lectiu
El Departament dona cobertura a les diverses funcions pròpies d’atenció
als associats, la qual cosa representa mantenir bases de dades, gestionar
altes, baixes i modificacions, atendre propostes i suggeriments, donar
suport a necessitats específiques, etc. En aquest camp, una de les
activitats importants és la negociació de serveis d’interès col·lectiu amb
companyies proveïdores, per tal d’obtenir descomptes i avantatges que
siguin beneficiosos per als associats, mitjançant l’establiment de convenis i
acords de col·laboració.
Com és habitual, durant l’any 2017 es van mantenir reunions amb diverses
institucions i entitats per a la negociació i signatura de diferents convenis i
acords de col·laboració comercial al servei dels nostres associats.

IRPF:

Aliança per a la Formació Professional Dual

•	Rendiments del treball personal (dietes, quilometratge i despeses de
locomoció, manutenció i estància).

La Unió Patronal Metal·lúrgica es va sumar a l’Aliança per a la Formació
Professional Dual que promou la Fundació Bertelsmann, la Fundació
Princesa de Girona, la CEOE i la Cámara de Comercio de España, les
parts implicades ratifiquen el seu recolzament al desenvolupament
d’accions enfocades a la reducció de l’ocupació juvenil a través de la
promoció d’accions de recolzament i difusió de la Formació Professional
Dual. Aquesta acció s’emmarca en el programa de recolzament al
desenvolupament de la FP Dual en les pimes espanyoles, impulsat per la
Fundación Bertelsmann amb la J.P. Morgan Chase Foundation; l’objectiu és
continuar impulsant la FP Dual, que permet a l’alumne d’una banda realitzar
la formació teòrica en el centre educatiu i, paral·lelament, realitzar la
formació pràctica en les entitats participants.

• Retribucions en espècie.
• Retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.
• Impostos, formularis, comunicacions a l’administració, etc.
IVA:

• Nou règim de devolució mensual de l’IVA.
• Deducció de l’IVA suportat en les importacions de béns.
• Activitats empresarials o professionals.
• Operacions no subjectes i exempcions.
• Lliurament de béns i prestacions de serveis, i autoconsum.
• Deduïbilitat de l’IVA.
• Règim de prorrata.
Altres:

• Impost del Patrimoni.
• Classificació del CNAE.
• Productes metal·lúrgics, règim de residus, etc.

Estamina

El Servei d’Assessorament Energètic de la Unió Patronal Metal·lúrgica posa
a disposició de tots els associats aquest servei, que persegueix aconseguir
la màxima eficiència en les factures de consum elèctric i de gas. Analitza
permanentment el mercat amb l’objectiu d’aconseguir el millor preu
possible i amb les millors condicions.

Una de les línies de treball del
Departament és la negociació
de serveis d’interès col·lectiu
amb companyies proveïdores,
per a l’establiment de
convenis i acords de
col·laboració que ofereixin
descomptes i avantatges als
associats.
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Els serveis que engloba a títol enunciatiu, encara que no necessàriament
limitador, són:
• Anàlisi i revisió del terme de potència.
• Tramitació si és el cas de l’exempció de l’impost elèctric.
• Optimització de tarifes.
• Revisions periòdiques dels consums.
• Tramitació de modificacions de titularitat i canvis de potència.
• Accés a la tele-gestió i monitorització del punt de subministrament.
• Atenció personalitzada.
Les propostes i els canvis proposats, amb el seu potencial d’estalvi, es
personalitzen en funció de la distribució de consums; per a cadascun dels
associats que ho desitgin.
Enicons

Acord per a fomentar la transformació digital en el sector industrial,
amb la finalitat de millorar la gestió electrònica dels enviaments de
notificacions i signatura de documents, tant del grup industrial com de
les empreses associades. Es tracta d’un servei adaptat a l’enviament de
notificacions i acceptacions a les necessitats de la UPM, mitjançant una
plataforma específica per a l’entitat. Tant la patronal com les empreses
associades poden remetre notificacions postals amb certificació
electrònica del contingut, així com enviar i acceptar propostes de forma
certificada.
Salomó&Bonet-Godó

Acord que ofereix la cobertura de les assegurances obligatòries d’acord amb
els requeriments i imports que fixa l’actual Conveni Col·lectiu per a la
Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona. L’acord es fa
extensiu a la resta de socis d’altres d’activitats del Metall, com poden ser
el sector del Comerç del Metall i Metal·logràfiques, que poden gaudir de
preus molts competitius.

Ascamm CT

Conveni de col·laboració amb l’objectiu de la prestació de serveis de R+D+I
a les empreses i el plantejament i l’execució de projectes conjunts entre
ambdues entitats en l’àmbit de la R+D+I i la transferència tecnològica. Els
socis de la UPM que utilitzen els serveis d’ASCAMM CT reben un tracte
preferencial i unes condicions especials.
Artyplan

Acord de col·laboració que contempla diversos avantatges en el camp de
reprografia digital, impremta digital i offset, cartelleria, serveis d’outsourcing
i altres productes del món de les arts gràfiques. Se’n poden beneficiar tots els
associats de la UPM.
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Conveni marc amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, amb la voluntat
d’afavorir la realització d’activitats, iniciatives i programes d’actuació que
millorin el desenvolupament de les empreses. Més concretament, el conveni
ofereix condicions avantatjoses en determinats productes i serveis financers
dirigits específicament als associats de la UPM.
Col·legi d’Economistes de Catalunya

Col·laboració continuada amb l’objectiu d’establir un marc de cooperació
entre ambdues entitats, que permeti promoure i organitzar conjuntament
cursos, seminaris, jornades, conferències i altres actes que siguin d’interès
per tots dos col·lectius. Entre d’altres avantatges, el Col·legi d’Economistes
de Catalunya ofereix preus especials als associats de la UPM que s’inscriguin
en cursos de l’Aula d’Economia.
Dos Control de Gestión

Conveni de col·laboració en el camp de les solucions en software de gestió.
L’objectiu és posar a disposició de les petites i mitjanes empreses associades les
eines per a millorar els processos de gestió amb la finalitat d’incrementar la seva
productivitat. Dos Control de Gestión és el principal partner de Sage a Catalunya.
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Gabinete Balmes

Acord de col·laboració que permet als associats de la UPM sol·licitar el
servei gratuït TDME (Test de Desenvolupament i Millora Empresarial), amb
la finalitat d’obtenir un informe/avaluació de l’estat de salut de les àrees de
l’empresa i, així, disposar d’una informació de valor per a la presa de decisions
a curt, mitjà i llarg termini. Basant-se en les conclusions especificades en
l’informe resultant, Gabinete Balmes ofereix als associats que ho sol·licitin
serveis professionals especialitzats amb un descompte especial del 10%.
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya

Acord que ofereix unes condicions preferents als associats de la UPM. El
TATC és un organisme creat pels col·legis d’Arquitectes, d’Economistes,
d’Enginyers Industrials, de Telecomunicacions i de Camins, i de Canals i de
Ports de Catalunya, que administra el procediment arbitral per a resoldre
conflictes entre professionals, empreses o institucions. Es tracta d’una
alternativa als tribunals ordinaris de justícia, que permet que un àrbitre
especialista en la matèria del conflicte resolgui la controvèrsia.

Actes
En col·laboració amb ETL Digital Services Global, el Departament ha
organitzat diferents trobades i xerrades sobre temes d’actualitat. Entre ells,
destaquen els següents:
Taller de treball de desenvolupament professional i personal: “Com aconseguir millors resultats i qualitat de vida, augmentant la productivitat” (9/2/2017)

L’objectiu del taller va ser comprendre els conceptes bàsics per a millorar
el rendiment, la productivitat personal, els resultats o la competitivitat,
ajudant al mateix temps a millorar la qualitat de vida (temps per un mateix,
per la família, etc.).
Comerç electrònic: “Les passes necessàries per a vendre per internet” (27/2/2017)

Els participants van rebre informació sobre com afrontar la nova era digital,
prenent consciència del camí i de les pautes a seguir dins del món digital.
Una trobada positiva i fructífera.

Ferrer&Ojeda, Consultores en Seguros

“Subministrament immediat d’informació (SII)” (5/5/2017)

Acord amb l’objectiu d’oferir millors serveis i condicions per associats en
l’àmbit de les d’assegurances.

Trobada única i exitosa, amb un elevat número de participants interessats
en resoldre dubtes relacionats amb el canvi de model en la gestió de l’IVA i,
d’aquesta manera, preparar l’entrada del SII.
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Departament d’Informàtica
El Departament d’Informàtica ofereix suport intern a les funcions
i tasques que realitza la UPM i que requereixen eines informàtiques
i audiovisuals. També recolza els esdeveniments i actes que
s’organitzen, ja sigui en el desenvolupament de les funcions habituals
(hardware, software, comunicacions, foto-copisteria etc.) o bé en
funcions de gestió (bases de dades, enquestes, grafismes, etc.).

L’any 2017 ha finalitzat el
procés d’externalització
de tota la gestió i suport
informàtic de la UPM.

Suport
El Departament d’Informàtica, ja externalitzat, ha col·laborat estretament
amb el Departament de Formació de la UPM en la posada a punt de les
aplicacions informàtiques de control intern de la gestió de la formació,
adequant-les a la gestió del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya. En paral·lel, ha actualitzat l’aplicatiu intern per a la gestió de la
formació del programa estatal. A més, ha donat suport als departaments
de la UPM en tasques de comunicació i contractació de serveis de
comunicació.
Després dels canvis organitzatius del 2016, la UPM ha procedit a
traspassar al núvol la informàtica en general, amb l’excepció del paquet
d’ERP (comptable i de gestió) que utilitza l’entitat.

Objectius estratègics i de futur
• Assolir l’externalització total, de forma segura i controlada
• Culminar el nou sistema de gestió del paquet d’ERP. Durant l’any 2017
s’ha treballat en dues solucions: un salt al paquet superior de SAGE o un
canvi total de paradigma, migrant a un entorn totalment diferent amb el
software holandès EXACT. En tots dos casos es passaria també el tema
d’ERP i gestió al núvol. Al tancament de l’any 2017 es realitzaven proves
amb EXACT.

Nova pàgina web de la UPM
Com a conseqüència del procés d’externalització s’ha desenvolupat
una nova pàgina web (www.upm.org), més actual i moderna, amb eines
també més actuals i nous continguts. El seu procés de implementació
culminarà l’any 2018.

S’ha desenvolupat una nova
pàgina web, més actual i
moderna, que s’acabarà
d’implementar durant l’any
2018.
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PERSONAL DE LA UPM

Campanera Raduà, Josep Mª
RESPONSABLE DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL. PRESÈNCIA PARCIAL, COM A PART DE LA
DEDICACIÓ DE PLAMETALL, COMPARTIT AMB LA UEM (TERRASSA), EL CM (SABADELL) I LA UPM

Domingo Baltá, Mariano
DIRECCIÓ GENERAL

Franco Castillejo, Magda
SECRETARIA DE PRESIDÈNCIA I DE DIRECCIÓ GENERAL

Grau Torredeflot, Magda
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT FORMACIÓ

Manteca Cluet, José Manuel
DEPARTAMENT ADMINISTRATIU, FISCAL I COMPTABLE

Morales de Cano, Marisol
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-LABORAL

Zabala López, Mª Carmen
DEPARTAMENT JURÍDIC-LABORAL I SUPORT GENERAL.
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