La Junta de Govern i l’Assemblea de la UPM tanquen l’exercici del 2019
La Unió Patronal Metal·lúrgica ha celebrat de forma telemàtica la primera Junta i Assemblea amb
el nou president de l’entitat, Jaume Roura, al capdavant

Aquest matí s’ha celebrat la Junta de Govern i l’Assemblea de la UPM que ha servit, en primer lloc, per tancar
l’exercici econòmic de l’any 2019. Així doncs, s’ha presentat la memòria davant de tots els representants en una
trobada telemàtica, seguint les mesures contra la Covid-19, i liderada pel nou president de l’entitat, el senyor Jaume
Roura.
Cal destacar que la Junta i l’Assemblea també han comptat amb la intervenció de la Consellera d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, que ha mostrat el seu compromís pel teixit empresarial
i productiu del Metall.
En aquesta nova etapa, la presidència ha tancat el full de ruta per fer sentir aquesta patronal i destacar la importància
d’aquest sector a casa nostra. A grans trets, cal recordar que el Metall representa el 30% de la indústria catalana, el
10% del PIB a Catalunya i amb més de 20.000 empreses que donen una ocupació a més de 220.000 persones. I tot
configurat per empreses diferents: petites, grans i mitjanes. Amb aquestes dades a la mà trobem imprescindible la
reactivació i la posada en escena de la UPM en el conjunt de la societat.

Les línies marcades en aquesta reunió han estat les següents:

-

Posada en marxa de comissions cooperatives per tal d’afrontar la sortida a la pandèmia per la Covid-19.

-

Treballar per prendre consciència de la importància del Metall a Catalunya, massa sovint, oblidat.

Obtenir totes les ajudes públiques possibles del “Gobierno de España” a través del Govern de la
Generalitat procedents dels fons aprovats per la Unió Europea. També comptar amb la col·laboració
bidireccional de Foment del Treball i de la CEOE.

