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Carta del President

Benvolguts/Benvolgudes,
Arriba, un any més, el de fer balanç. Quan vam arribar al Nadal el passat mes de
desembre ja ho vaig fer des de l’editorial de la nostra revista però, amb la perspectiva
que marquen les assemblees, tornar a reflexionar amb totes les dades damunt la taula
encara constata una realitat que ja s’intuïa fa sis mesos: la recuperació econòmica, com
a concepte, ha vingut per quedar-se durant una bona època. Fa més de dos anys que
estem convivint amb una tempesta que primer va provocar uns grans estralls i,
posteriorment com qualsevol gran episodi climatològic, unes conseqüències encara
pitjors.
Malgrat tot, és en aquest ‘mentrestant’ on la UPM ha après a conviure. I ho ha fet,
permeteu-me que sigui tan directe, havent complert amb escreix els objectius. El
principal: no perdre llocs de treball i arribar a acords amb els sindicats de la UGT i CCOO
que no ens ho han posat fàcil. Com vaig dir-vos des de l’inici de les negociacions, la
nostra voluntat sempre ha estat parlar i arribar a una entesa que afavoreixi tots els
interessos. Així ho vam complir el 2021 i ho hem seguit fent posteriorment.
La UPM, també ho hem de dir amb la veu ben alta, ha recuperat la seva credibilitat
mediàtica i per això, el nostre lema és que ‘Som la Patronal del Metall més important del
sud d’Europa’. Per això hem potenciat els pilars bàsics de la formació, la negociació
col·lectiva i els contactes internacionals.
I malgrat la pandèmia i les seves derivades, sense comptar la guerra a Ucraïna ja des de
febrer del 2022, hem recuperat fortalesa econòmica i associats i ja representem el 30%
del teixit industrial de Catalunya. Seguiran venint moments difícils i cal estar més units que
mai per afrontar les adversitats que calguin. Els governants no ho posen fàcil: des de la
Unió Europea, La Moncloa i la Generalitat de Catalunya ens han d’entendre i recolzar
els empresaris que som bàsics per al nostre país.
No vull acabar sense llançar un desig amb el qual seguim treballant i ja vam avançar
molt el darrer 2021: la UPM treballa per unir, encara més, tot el metall català. Catalunya
som tots i ens cal posar en marxa i fer operativa la Unió Metal·lúrgica de Catalunya
(UMC), respectant els interessos i drets provincials. No ens ha de fer por la unió, al contrari!
El proper 6 de juliol fem la primera trobada presencial després de l’esclat de la covid el
març del 2020. Serà bo poder saludar-nos i compartir una jornada que ens ha de
refermar el paper de predominants en el tauler econòmic del nostre país. En el darrer
any, les reunions telemàtiques van venir per quedar-se i facilitar-nos les coses però també
ens ha servit per valorar que la presencialitat continua sent imprescindible.
Moltes gràcies a tots i totes,

Jaume Roura i Calls
President de la UPM
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Comitè Executiu
President
Roura Calls, Jaume

Gremi del Motor

Vicepresident 1r
Asensio Asensio, Ramón

Roca Corporación Empresarial

Vicepresidenta 2a
Bosch Palma, Alícia

Centre Metal·lúrgic

Vicepresident 3r
Besolí i Capdevila, Celso

Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'Automòbils

Vicepresident 4t
Alsina Casalduero, Jaume

Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)

Vocals
Abad i Pous, Antoni

Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM)

Boixareu Antoli, Joaquim

Irestal Serveis, S.L.

Fiol Fernández, Rosa

Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat

Gorchs Pujol, Carles

Talleres Felipe Verdés

Guixà i Arderiu, Oriol

La Farga Yourcoppersolutions, S.A

Perramon Ferran, Xavier

Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (PMCC)

Puig, Cristina

Denso Barcelona, SAU

Jaume Alcaide Garriga

Fegicat

Romaní Olivé, Carlos

Seat, S.A.
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Junta de Govern
President
Roura Calls, Jaume

Gremi del Motor

Vicepresident 1r
Asensio Asensio, Ramón

Roca Corporación Empresarial

Vicepresidenta 2a
Bosch Palma, Alícia

Centre Metal·lúrgic

Vicepresident 3r
Besolí i Capdevila, Celso

Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'Automòbils

Vicepresident 4t
Alsina Casalduero, Jaume

Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)

Vocals
Abad i Pous, Antoni

Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM)

Alcaide Garriga, Jaume

Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya
(FEGICAT)

Altés Vaqués, Manel

Unió Patronal Metal·lúrgica Barcelona-Delegació
d'Igualada

Altimiras Viladrich, Daniel

Associació Catalana d'Empreses Constructores de Motlles
i Matrius (ASCAMM)

Badenes, Joan

Mutualidad de Conductores

Bescós Casademunt, Carlos

Capta Renovables, S.L.

Boixareu i Antolí, Joquim

Irestal Serveis, S.L.

Busto Menéndez, Fernando

Bitron Industrie España, S.A.

Cano Guardia, Luis

Ficosa International, S.A.

Centelles i Estevez, Josep

Gremi de Metal·laris

Crespi Gost, Antonio

Inoxfil, S.A.

Fernández Canseco, Marta

Schneider Electric España, S.A.

Fiol Fernández, Rosa

Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat

Gall Rull, Joan

ZIV Communications, S.A.U.

Giner, Federico

Gremi de Comerciants en Maquinària, Subministres
Industrials i Canonades

Gorchs Pujol, Carles

Talleres Felipe Verdes, S.A.

Guixà Arderiu, Oriol

La Farga Yourcoppersolutions, S.A

Martí Escursell, Miquel

Sarsa Vallés, S.A.

Martín Puga, Manuel

Alucan Entec, S.A.U.
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Martínez Sabadell, Alfred

Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i
Manteniment (ACEIM)

Mohedano Sedano

Nissan Motor Ibérica, S.A.

Moreno Martínez, Francisco

Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’Ús
Domèstic i Industrials de Catalunya

Morera Queral, Jordi

Canaletas S.A.

Perramon Ferran, Xavier

Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (PMCC)

Puente i Fluvià, Jose Mª

Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics de Badalona

Puig, Cristina

Denso Barcelona, SAU

Quingles Blasi, Ernest

Epson Ibérica

Rico Avendaño, Carlos

Agrupació d’Industrials del Baix Vallés (AIBV)

Ripoll Daza, Matías

Doga, S.A.

Rodrigo Torres, Miquel

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

Rodríguez Perdigones, Juan
José

Asociación de Comerciantes e Importadores de
Recambios y Accesorios para Vehículos de
Autolocomoción (CIRA)

Rojas López, Miguel Ángel

Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat,
Fontaneria, Climatització i Afins de Barcelona

Romaní Olivé, Carlos

Seat, S.A.

Sagarra, Oriol

Gremi de Caldereria

Sagarra, Oriol

Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Acondicionat

Solano Castro, Juan Manuel

Gestamp Ingenieria Europa Sur, S.L.

Solera Donate, Maria del Mar Te Connectivity AMP España, S.L.U.
Túnica Guasch, Emili

Simon Holding, S.L.

Vera Marcuello, Javier Pedro

Unió Patronal Metal·lúrgica del Vallès Oriental (UPM
Vallès Oriental)
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Reunions dels Òrgans de Govern d’UPM
Comitè Executiu
24 de març

Junta de Govern
24 de febrer

Reunions conjuntes del Comitè Executiu i de la Junta de Govern
21 d’abril
16 de juny
12 de juliol
28 de setembre
20 d’octubre
15 de desembre

Assemblea General
12 de juliol
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Socis col·lectius
Entitats territorials
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Associació d’Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme (AEMAM)
Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics de Badalona
Centre Metal·lúrgic (CM)
Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (PMCC)
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 Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i
Afins de Barcelona
Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)
Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i Gemmòlegs (JORG)
Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT)
Gremi de Caldereria de Barcelona
Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat
Gremi de Comerciants en Maquinària, Subministraments Industrials, Canonades i
Accessoris
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya
Gremi de Metal·laris
Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’ús Domèstic i Industrial de
Catalunya
Gremi del Motor
Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils
Mutualidad de Conductores
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Comissions de Treball
La Unió Patronal Metal·lúrgica, amb la voluntat de contribuir a la dinamització del sector
i dels seus associats, va constituir a finals d’any 2020, amb l’aprovació de la seva Junta
de Govern, la constitució de comissions de treball amb l’objectiu de promoure la
participació dels seus associats i dels representants de les seves entitats sectorials i
territorials agremiades, a través de l’intercanvi d’idees i d’experiències. Són un òrgan
consultiu i assessor tant del President com de la resta dels Òrgans de Govern.
Dins les seves funcions específiques, tenen la missió d’estudiar i dictaminar sobre els
temes que la Presidència els hi encomani, així com formular iniciatives i propostes de
millora en els seus àmbits de competència. La transparència, aconseguida a través de
la participació en les comissions i la informació dels seus treballs a la resta d’associats,
constitueix també un dels motius que han portat a la creació d’aquestes comissions. El
Comitè Executiu és l’òrgan permanent de la UPM que vetlla per garantir-ne les seves
competències i funcionament.
Són també l’objectiu de les comissions, la promoció i el foment de les oportunes relacions
amb les institucions públiques, relacionades amb la seva especialitat, així com amb les
entitats on la patronat té representativitat; generant sempre una actitud de diàleg,
integradora i fomentant espais comuns d’intercanvi.
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Actes institucionals
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Actes institucionals
Gener
11

Comitè Executiu, Junta Directiva i Assemblea General de Foment del Treball

18

Comitè Executiu de Foment del Treball - Reunió extraordinària

18

Reunió dels vicepresidents de Confemetal

18

Comitè Executiu de Confemetal

19

Comitè Executiu i Junta Directiva de la CEOE

21

Comissió d'Indústria de Foment del Treball

25

Reunió de Confemetal sobre els "Fondos Europeos"

26

Comitè Consultiu de Promoció Internacional - Plametall

27

Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

Febrer
1

Junta Directiva de Foment del Treball

8

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime Catalunya

9

Reunió Plenària "Agents de Suport a la Internacionalització" (ACCIO-Gencat)

9

Comissió Laboral de Confemetal

11

Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

15

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

15

Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball

16

Junta Directiva de Confemetal

17

Comitè Executiu i Junta Directiva de la CEOE

18

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

Març
1

Junta Directiva de Foment del Treball

2

Reunió del "Grupo de Trabajo TASK FORCE Unión Europea - Confemetal"

10

Comissió Plenària de Formació de Foment del Treball

12

Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

15

Reunió dels vicepresidents de Confemetal

15

Comitè Executiu i Junta Directiva de Confemetal

15

Comitè Executiu de Foment del Treball

17

Junta Directiva de la CEOE

18

Reunió amb el Conseller d'Empresa i Coneixement, l'Hble. senyor Ramón Tremosa - Foment
del Treball

22

Comissió Negociadora del "IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas
tecnologías y los servicios del sector del metall" (IV CEM)

24

Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona

13

Abril
1

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

1

Comissió "Igualdad y diversidad" de la CEOE

8

Acte organitzat per Foment del Treball "Impulsem Barcelona"

12

Junta Directiva de Foment del Treball

12

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

14

Comissió Laboral i Recursos Humans de Foment del Treball

15

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

19

Junta Directiva de la FEM

20

Assemblea General de Confemetal

21

Junta Directiva de la CEOE

22

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

22

Comissió "Igualdad y diversidad" de la CEOE

22

Comissió de Formació de Confemetal

29

Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

Maig
3

Comitè Executiu i Junta Directiva de Foment del Treball

10

Patronato de la FMF (Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el
Empleo)

11

Participació a l'acte de la presentació oficial del Congrés Advanced Factories

17

Comitè Executiu de Foment del Treball

18

Comitè Executiu de Confemetal

19

Junta Directiva de la CEOE

20

Reunió organitzada per Foment del Treball sobre el posicionament respecte a la futura
ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat

25

Reunió dels vicepresidents Confemetal

25

Comitè Executiu de Confemetal - Reunió extraordinària

25

Comissió Laboral i Recursos Humans de Foment del Treball

26

Jornada de presentació de l'estudi "Observatorio Metal de la Fundación del Metal para la
Formación, la Cualificación y el Empleo (FMF)"

14

Juny
1

Junta Rectora del CEAM

6

Participació a l'acte del Manifest de suport a l'ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El
Prat

7

Junta Directiva i Assemblea de Foment del Treball

7

Acte de lliurament de la primera medalla commemorativa a D. Javier Godó

8

Assistència i participació als actes d'inauguració del Congrés Advanced Factories

9

Ple del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

15

"V Nit de les Infraestructures - lliurament premi Consell Assessor Infraestructures"

15

Participació al Quart Congrés de la Pime Catalana - Fepime Catalunya

15

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

21

Comitè Executiu de Foment del Treball

22

Junta Directiva de Confemetal

22

Reunió de vicepresidents de CONFEMETAL

22

Assemblea General del CEAM

23

Junta Directiva i Assemblea General de la CEOE

29

Plenari de la Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball - Reunió
extraordinària

29

Comitè Executiu, Junta Directiva i Assemblea General de Fepime Catalunya

29

Comissió de Desenvolupament Sostenible de Foment del Treball

30

Comissió de "Medio Ambiente" de Confemetal

Juliol
1

Patronato de la FMF (Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el
Empleo)

2

Comissió Fundació Ascamm

5

Junta Directiva de Foment del Treball

6

Comissió "Unión Europea" de la CEOE

7

Comissió Plenària de la Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

12

Comissió Negociadora del "IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas
tecnologías y los servicios del sector del metal" (IV CEM)

15

Patronato de la FMF (Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el
Empleo)

15

Cimera Som Indústria - Una visió estratègica de la pime industrial a Catalunya

19

Comitè Executiu de Foment del Treball

19

Comitè Executiu de Confemetal

20

Reunió del "Grupo de Trabajo TASK FORCE Unión Europea - Confemetal"

21

Junta Directiva de la CEOE

15

Setembre
2

Comitè Consultiu de Promoció Internacional - Plametall

6

Junta Directiva de Foment del Treball

10

Reunió de la Taula del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI)

16

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

20

Comitè Executiu de Foment del Treball

21

Comitè Executiu de Confemetal

21

Junta Rectora del CEAM

22

Comitè Executiu i Junta Directiva de la CEOE

22

Presentació 17a edició de l’Índex FEGP de Competitivitat i Sostenibilitat (Federació
Empresarial del Gran Penedès)

27

Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

28

Comissió d'Energia de Foment del Treball

28

Reunió Plenària "Agents de Suport a la Internacionalització" (ACCIO-Gencat)

29

Comissió Agenda 2030 de Foment del Treball

Octubre
4

Junta Directiva de Foment del Treball

4

Comitè Executiu de Confemetal

4

Comissió d'Energia de Foment del Treball

5

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime Catalunya

6

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

6

Comissió Negociadora del "IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas
tecnologías y los servicios del sector del metal" (IV CEM)

15

Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

18

Comitè Executiu de Foment del Treball

18

Setmana de la Internacionalització 2021 - Sessió plenària: Els grans reptes de les empreses
catalanes

18

Reunió de vicepresidents de Confemetal

19

Junta Directiva de Confemetal

19

Comitè Consultiu de Promoció Internacional - Plametall

19

Festa de la Primavera - Foment del Treball

20

Junta Directiva de la CEOE

21

Comissió d'Innovació i Emprenedors de Foment del Treball

21

Participació als actes d'inauguració de la Fira Efintec

26

Acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2020, organitzat per la Generalitat
de Catalunya

26

Automobile Talks de Fecavem - Noves Formes d'accés a la mobilitat, presents i futures

26

Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 (PNI): Grup de treball "Capital humà,
ocupació industrial, condicions de treball i formació"

27

Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 (PNI): Grup de treball "Infraestructures i sòl
industrial"

28

Comissió Executiva Territorial del SEPE

28

XVII Fòrum de la distribució de productes siderúrgics - Unió de Magatzemistes de
Catalunya

16

Novembre
3

Comissió Negociadora del "IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas
tecnologías y los servicios del sector del metal" (IV CEM)

8

Junta Directiva de Foment del Treball

9

"Nit de l’Empresari" - CECOT

16

Comitè Executiu de Confemetal

17

Junta Directiva de la CEOE

22

Comitè Executiu de Foment del Treball

23

Junta Rectora del CEAM

25

Acte de celebració del Patró del Metall, Sant Eloi - Metall Girona

26

Acte de celebració del Patró del Metall, Sant Eloi - Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya
Central

28

Comissió Executiva Territorial del SEPE

29

Celebració del lliurament de Medalles Commemoratives del 250è aniversari de Foment
del Treball Nacional i de la XIV edició dels Premis Carles Ferrer Salat

29

Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 (PNI): Grup de treball "Capital humà,
ocupació industrial, condicions de treball i formació"

29

Patronato de la FMF (Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el
Empleo)

Desembre
2

Reunió coordinació Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 (PNI): Grups de treball

13

Comitè Executiu i Junta Directiva de Fepime

13

Junta Directiva de Foment del Treball

14

Comitè Executiu de Confemetal

15

Junta Directiva de la CEOE

16

Ple del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

17

Comissió d'Indústria de Foment del Treball

20

Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball

22

Comitè Executiu de Confemetal - Reunió extraordinària

22

Comitè Executiu de Foment del Treball - Reunió extraordinària

23

Junta Directiva de la CEOE

17

Representacions de la UPM

18

Representacions de la UPM
La Unió Patronal Metal·lúrgica participa activament, a través dels seus representants, en
diferents institucions i organismes:

•

Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)

•

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
▪
Junta Directiva
▪
Asamblea General
▪
Comisiones:
▪ Comisión de Economía y Política Financiera
▪ Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
▪ Comisión de Seguridad Social

•

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal
(CONFEMETAL)
▪ Comité Ejecutivo
▪ Junta Directiva
▪ Asamblea General
▪ Comisiones Técnicas:
▪ Comisión Formación
▪ Comisión Asuntos Laborales
▪ Comisión Industria, Energía y Medio Ambiente
▪ Comisión Internacional + UE
▪ Órganos Consultivos:
▪ Comisión de Control presupuestario
▪ Comisión de Régimen Interno
▪ Comité de Directores
▪ Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de la
Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal - CEM
(CONFEMETAL)

•

Consell de Relacions Laborals (CRL)

•

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

•

Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

•

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (CFCC)

•

Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime
Catalunya)
• Junta Directiva
• Assemblea General
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•

Foment del Treball Nacional (FTN)
▪ Comitè Executiu
▪ Junta Directiva
▪ Assemblea General
▪ Comissions:
▪ Comissió Agenda 2030
▪ Comissió Autònoms
▪ Comissió Competitivitat
▪ Comissió Desenvolupament Sostenible
▪ Comissió Economia
▪ Comissió Emprenedors
▪ Comissió Energia i Empresa
▪ Comissió Finançament
▪ Comissió Formació
▪ Comissió Igualtat
▪ Comissió Indústria
▪ Comissió Innovació
▪ Comissió Infraestructures
▪ Comissió Internacional
▪ Comissió Laboral i RRHH
▪ Comissió Societat Digital
▪ Comissió Unió Europea

•

Fundació Privada Ascamm – Centre Tecnològic

•

Fundación Confemetal

•

Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF)

•

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

•

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

•

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

•

Tribunal Laboral de Catalunya (TLC)
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Departament Jurídic-Laboral
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Departament Jurídic-Laboral
Durant l'any 2021 des del departament Jurídic-Laboral d'Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM), s’han portat a terme diverses activitats i serveis, entre les quals destaquem:

Negociació col·lectiva
Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província
de Barcelona
El XVIII Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de
Barcelona, finalitzava la seva vigència el dia 31 de desembre de 2021 i va ser denunciat
pels sindicats davant REGCON amb data de 23 de novembre de 2021.
L'any 2021, era el segon any de vigència del Conveni Col·lectiu per a la Indústria
Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona, l'increment per aquest any va ser del
2% sobre les taules salarials de l’any 2019, sense que resultés d’aplicació la compensació
i absorció en l’any 2021.
Les taules i annexos salarials, signats el dia 23 de desembre de 2020, van ser publicats
al BOPB de data de 26 de gener del 2021.
Durant l’any 2021, les parts signatàries del conveni, van constituir Comissió de Treball, de
conformitat amb el que disposa el Pacte Complementari 6è del conveni, a l’objecte
de debatre sobre les matèries especificades i traslladar les propostes a la comissió
negociadora del proper conveni.
Amb data 16 de desembre de 2021, es va constituir la Comissió Negociadora del XIX
Conveni per a la Indústria Siderometal.lúrgica de la Província de Barcelona, per l’any
2022 i següents.

Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la
província de Barcelona
El Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona
finalitzava la seva vigència el dia 31 de desembre de 2021 i va ser denunciat pels
sindicats amb data de notificació a UPM el dia 8 d’octubre de 2021
L'any 2021, era el segon any de vigència del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç
del Metall de la Província de Barcelona i l'increment per aquest any va ser de l’1,8 %.
Les taules i annexos salarials, signats el 17 de febrer de 2021, van ser publicats al BOPB
de data 7 de maig del 2021.
Durant l’any 2021, les parts signatàries del conveni, van constituir la Comissió de Treball,
de conformitat amb la Clàusula Transitòria segona del referit conveni.
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Conveni Col·lectiu per a la Indústria Metal·logràfica de
Catalunya
El XXI Conveni Col·lectiu per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya finalitzava la
seva vigència el dia 31 de desembre de 2021.
L'any 2021, era el segon any de vigència del conveni i vist el text del Conveni col·lectiu
de treball per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya, amb les seves taules i
annexos, subscrits en dates 5 de febrer de 2021 i 3 de juny de 2021, entre la UPM i la part
sindical, es va publicar finalment al DOGC amb data 29 de setembre de 2021.
Va ser denunciat pels sindicats davant REGCON amb data 18 d’octubre de 2021 i amb
data 16 de desembre de 2021, es va constituir la Comissió Negociadora del XXII Conveni
per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya per l’any 2022 i següents.

“Acuerdo Estatal del Sector. IV Convenio Estatal de la Industria,
las Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal,” (IV
CEM)
Durant l’any 2021 es va col·laborar amb d’altres patronals del sector i més
específicament amb la patronal sectorial estatal, CONFEMETAL, amb intercanvi de
documentació entre les parts i reunions telemàtiques amb representants d’altres
Províncies i Comunitats Autònomes, que en nom de CONFEMETAL i en representació de
les empreses del sector, conjuntament amb CCOO Indústria i UGT-FICA varen signar en
data de 3 de novembre de 2021 el IV Conveni Col·lectiu Estatal d’Indústria del Metall (IV
CEM).
La Direcció General de Treball, va disposar la publicació de l’Acord Estatal del Sector
(IV CEM) al BOE de data 29 de desembre del 2021.
El IV CEM té una vigència de 3 anys, des del dia 1 de gener de 2021 fins al 31 de
desembre de 2023, i és important la intervenció de la nostra patronal donades les
matèries que són competència exclusiva reservada a l’àmbit de negociació estatal i
d’altres que es reserven per a la seva negociació.

Comissions Paritàries
Durant l'any 2021 s'han celebrat diverses reunions de la Comissió Paritària, tant del
Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona
com del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de
Barcelona.
Aquestes comissions requereixen de l’assessorament jurídic i de l’estudi de les consultes
plantejades a les comissions paritàries, així com, de l’anàlisi dels antecedents i
l’elaboració de les possibles respostes, redactant finalment les corresponents actes.

Assessorament Jurídic-Laboral
Des del Departament Jurídic-Laboral es desenvolupa una important tasca
d’assessorament als associats d’UPM, essent el seu principal objectiu la resolució de tot
tipus de consultes en aquest àmbit, i el tracte directe i personalitzat amb l’associat.
Durant l’any 2021 les consultes rebudes en aquest departament van ser ateses
telefònicament, via comunicació electrònica o personalment en el propi despatx de la
UPM.
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Dins l’àmbit jurídic-laboral s’ha de ressenyar l’assessorament que es porta a terme
habitualment sobre la pròpia interpretació i aplicació dels continguts del 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 dutes a terme durant l’any 2021 per aquest Departament, en
l’àmbit de l’assessorament jurídic-laboral, va ser l’estudi de la legislació vigent i de les
línies jurisprudencials vigents, traduït en ocasions en informes jurídics monogràfics,
elaborats a petició de les empreses associades, i en altres casos incorporat en el propi
assessorament.

Jornades
Webinar sobre el “Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la
província de Barcelona (17/2/21)
Sessió a càrrec de la senyora Marisol Morales, advocada i responsable del Departament
Jurídic-Laboral.
Es va realitzar aquesta sessió amb l’objectiu d’explicar conceptes del conveni i d’aclarir
qualsevol tipus de dubte derivat de l'aplicació del conveni signat el passat 23 de
desembre del 2020, entre UPM i els sindicats CCOO i UGT.

Webinar sobre el “Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç de Metall de la província
de Barcelona (11/3/21)
Sessió a càrrec de la senyora Marisol Morales, advocada i responsable del Departament
Jurídic-Laboral UPM.
Es va realitzar aquesta sessió amb l’objectiu d’explicar conceptes del conveni i d’aclarir
qualsevol tipus de dubte derivat de l'aplicació del conveni signat el passat 22 de febrer
de 2021, entre UPM i els sindicats CCOO i UGT.
Webinar sobre el “Desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones en el
treball' (18/5/21)
Sessió a càrrec de la senyora Míriam Mateos, consultora sènior en Igualtat, amb formació
de Grau Superior com a Tècnica en Promoció de Gènere, agent d'Igualtat i pèrit experta
en casos de violència laboral i procediments d'intervenció en assetjament sexual per
raons de sexes o mobbing, amb una llarga trajectòria laboral: ha implementat més de
150 plans d'Igualtat acreditats.
L’objectiu d’aquesta sessió era tractar i analitzar de forma pràctica tota la normativa
vigent d'aquesta matèria i amb una especial menció als aspectes fonamentals que
facilitaran el progrés en matèria d'Igualtat retributiva i dels Plans d'igualtat a les
empreses.
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Webinar sobre “Negociació Col·lectiva” (1/6/21)
Sessió a càrrec del Dr. José Luis Salido Banús, professor titular de Dret del treball i de la
Seguretat Social a la UB (H). Advocat, conciliador i mediador del Tribunal Laboral de
Catalunya. Membre de la Comissió Jurídica de Foment del Treball (Secretari).
Experiència com a negociador en diferents convenis i autor de publicacions sobre la
matèria.
L'objectiu era posar a disposició de les empreses, el coneixement i els instruments
necessaris per a poder realitzar amb èxit la negociació en el sí de les mateixes, de totes
aquelles matèries de caràcter jurídic i laboral que s’ han publicat al llarg d'aquests
darrers anys i, que la mateixa norma, deixa la seva aplicació en mans de la negociació
col·lectiva.
Webinar sobre “Registre Retributiu” (16/6/21)
Sessió a càrrec de la senyora Paula Mattio, llicenciada en Periodisme i Comunicació,
directora de Diversitat en MEHRS, col•laboradora del l'Observatori Generació i Talent.
Experta en igualtat, diversitat, comunicació, conciliació i gestió del temps de treball.
Premi Exceptional Women of Excellence 2018, concedit pel Women Economic Fòrum
de Nova Delhi.
Es va organitzar aquesta sessió amb la finalitat de posar a disposició de tots els socis en
què consisteix el Registre Retributiu, donat que és d'obligat compliment, explicant
detalladament quins són els instruments necessaris per a poder realitzar amb èxit
l'aplicació de la nova normativa que vol eliminar la discriminació retributiva.

Webinar DONES X, El desafiament en la industria (20/7/21)
Sessió a càrrec de la senyora Míriam Mateos, consultora sènior en Igualtat, amb Grau
Superior com a Tècnica en Promoció de Gènere, agent d'Igualtat i pèrit experta en
casos de violència laboral i procediments d'intervenció en assetjament sexual per raons
de sexes o mobbing, amb una llarga trajectòria laboral: ha implementat més de 150
plans d'Igualtat acreditats.
En aquesta sessió l’objectiu era donar una explicació sobre com s’ha de contribuir a
generar mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes, tenint en compte el
respecte a la igualtat i la no discriminació.
Una trobada eminentment pràctica que pretenent establir una nova visió enfront del
marc tradicional i l’obertura cap a noves formes d’entendre les principals qüestions
d’actualitat en la negociació col·lectiva que incideixen en: els continguts i els
procediments de negociació, la solució eventual de conflictes i la definició d’estratègies
empresarials. Buscant contextualitzar les competències clau i el model de pensament
femení enfront dels desafiaments del sector.
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Circulars informatives
Al llarg de l’any 2021, s’han enviat les següents circulars informatives:
• Principi d'acord del conveni col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la
província de Barcelona (7/1/21)
• Es prorroguen els ERTO fins el 31 de maig -La UPM, pendent de la publicació final al
BOE (21/1/21)
• Descarrega't el BOE amb la pròrroga dels ERTO (27/1/21)
• La Generalitat publica el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de
la província de Barcelona (28/1/21)
• Instruccions a tenir en compte per a les empreses el 14-F (29/1/21)
• Firmat el Conveni per a la Indústria Metal·logràfica. El preacord es fa efectiu a la seu
de la UPM (5/2/21)
• Webinar del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica (11/2/21)
• Nous ajuts de la Generalitat - La Generalitat es dirigeix a PIMES i treballadors (17/2/21)
• Webinar sobre el Conveni del Sector del Comerç del Metall (2/3/21)
• Signat el Conveni del Comerç del Metall de Barcelona (5/3/21)
• Nous ajuts directes per a autònoms i empreses (17/3/21)
• El BOE publica el Decret de l'IRPF (18/3/21)
• El Gobierno exclou sectors molt importants dels Fons Europeus (30/3/21)
• Publicació del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la província
de Barcelona (7/5/21)
• Nova Webinar! 'Desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones en el
treball (4/5/21)
• Posa't al dia amb la nova Llei d'Igualtat i com t'afectarà negociació col·lectiva i
inflació (14/5/21)
• Proposta del Gobierno a CEOE i sindicats sobre els ERTO (17/5/21)
• Participació i debat en la Webinar d'Igualtat (18/5/21)
• Nova Webinar! Negociació Col·lectiva (19/5/21)
• Nova Webinar gratuïta sobre 'Registre Retributiu (28/5/21)
• Gobierno i agents socials arriben a un principi d'acord: Protecció dels ERTO fins al 30
de setembre (28/5/21)
• Informació complementària a les ajudes als autònoms - En vigor des d'aquest mes de
juny - El Reial Decret Llei 11/2021 de 27 de maig (3/6/21)
• Primera gran enquesta sobre el Metall Català. 'Problemes de subministrament i
augment de costos' (4/6/21)
• Calendari de festes laborals 2022 (6/7/21)
• Acord tripartit Generalitat Catalunya i Agents Socials: Foment del Treball, Pimec,
CCOO i UGT, d’un pla d’ajudes extraordinàries, per contrarestar les conseqüències
devastadores de la pandèmia de la COVID-19 (16/6/21)
• El certificat Covid-19. A partir de l'1 de juliol, Europa facilita el moviment i les accions
empresarials (25/6/21)
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• Acaba el termini per la inscripció dels ajuts de suport a la solvència empresarial en
resposta a la Covid-19. (29/6/21)
• Calendari de festes laborals (5/7/21)
• Igualtat entre Dones i Homes. Lideratge Còmplice. Incorpora talent a la Indústria
(5/7/21)
• Nova Webinar gratuïta: Dones X - La irrupció en el marc laboral i el desafiament en
la indústria (12/7/21)
• Nova Llei sobre el treball a distància (15/7/21)
• Aprovada l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026. Reduir la
sinistralitat laboral per sota de la mitjana europea és un dels principals objectius
(19/7/21)
• T'avancem l'estudi de la CEOE del mes de juny sobre la perspectiva espanyola del
mercat de treball (20/7/21)
• Obert el nou termini d'ajuts del Govern - Convocarà una nova línia d’ajuts directes a
la solvència empresarial (21/7/21)
• Subvencions vigents pel nostre sector: Subvencions Next Generation i Pla de
Recuperació - Coneix totes les ajudes vigents (26/8/21)
• Tot el que has de saber sobre la pròrroga dels ERTOs (1/10/21)
• AMPLIACIÓ: Tot el que has de saber dels ERTOs (6/10/21)
• Enquesta d'absentisme laboral CEAM (8/10/21)
• DOGC | Canvis en les restriccions - El DOGC modifica les mesures en matèria de salut
pública (15/10/21)
• La UPM se suma a Confemetal en la demanda per replantejar el “Real Decreto Ley”
17/2021(19/10/21)
• En quin punt està la reforma laboral? La UPM s'adhereix a la proposta de Foment del
Treball (25/10/21)
• Calendari 2022 . Coneix les festes laborals de l'any que ve (25/10/21)
• Reforma laboral | L'acord ha d'arribar abans del 31 de desembre (18/11/21)
• Salaris mínims, negociació col·lectiva i inflació | Nota del Departament Laboral de la
patronal (26/11/21)
• Novetats sobre la reforma laboral. La UPM s'adhereix a les propostes de Foment del
Treball Nacional, ens ajudes? (26/11/21)
• Coneix el calendari de festes Any 2022 (9/12/21)
• Desconvocada la vaga del CNTC | Detallem l'acord (18/12/21)
• Conveni Col·lectiu d'Indústria Metal·logràfica de Catalunya. Es constitueix la taula
negociadora (21/12/21)
• Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.
Es constitueix la taula negociadora (21/12/21)
• La reforma laboral tira endavant amb la CEOE. La UPM s'absté de la seva aprovació
(23/12/21)
• El BOE publica la nova reforma laboral. La UPM analitza els canvis d'interès per als
associats (30/12/21)
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Departament de Formació i
Projectes
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Departament de Formació i Projectes
La UPM compta amb un departament de Formació on es realitzen tasques de
divulgació, informació i formació sobre aquells temes que són d’actualitat laboral i
d’interès empresarial, mitjançant la realització d’actes públics dirigits als associats,
inclosos temes de formació. Des del Departament de Formació es realitzen diferents
tasques vinculades a l’execució de plans de formació que permeten estar en contacte
amb les necessitats reals dels associats i les empreses dels diferents sectors.
Durant el 2021 s’ha renovat la direcció del departament amb la incorporació d’una
nova responsable.
Un any més, la Unió Patronal Metal·lúrgica va presentar a finals de l’any 2020 les
sol·licituds per a la subvenció d’uns programes de formació professional per a
l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya, per tal d’executar-los al 2021. El confinament
provocat per la pandèmica del Covid19, va fer que als inicis del 2021 s’executessin 10
accions formatives del projecte PS20190061 - Sectorial PF.
En coordinació amb les patronals dels sectors -gremis, entitats de formació, empreses i
els propis treballadors-, es va començar a donar resposta immediata a les demandes
formatives del mercat de treball així com principalment a les demandes dels treballadors
i persones en situació d’atur.
Els principals objectius del Departament de Formació són els següents:
• Fomentar la qualificació professional dels treballadors del sector del metall, amb
la finalitat d’aconseguir una major i millor ocupabilitat i promoció social d’ells/es i,
alhora, impulsar la competitivitat de les empreses.
• Afavorir l’adaptació dels treballadors i les empreses als canvis tecnològics.
• Recolzar les empreses per a la seva adaptabilitat a la normativa legal en diversos
fronts (medi ambient, prevenció de riscs laborals).
• Fomentar el desenvolupament de tècniques de gestió avançades en diferents
àmbits de l’empresa.
Per tal de facilitar i apropar la formació al sector del metall, l’any 2021, la UPM va impulsar
accions formatives en diferents àmbits que es dirigeixen a empreses i treballadors
ocupats i aturats dels següents subsectors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Electrònica
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).
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Formació Programada per a les empreses
El principal objectiu d’aquesta iniciativa formativa és donar una resposta immediata a
les necessitats canviants dels sectors productius, reforçar la seva capacitat d’innovació
i satisfer les necessitats d'adaptació, qualificació i ocupabilitat dels treballadors. La
iniciativa es finança amb els fons procedents de la quota de Formació Professional que
aporten les empreses i 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.
La UPM posa a disposició de les empreses, la possibilitat de dur a terme les tasques de
gestió i administratives derivades de la contractació i execució de la formació, tant de
la formació interna com la contractada externament.

Resultats de les accions programades per a les empreses
• Grups formatius notificats: 168
• Accions formatives impartides a mida: 46

• Participants formats: 807
• Participants formats: 443

Oferta Formativa per als treballadors ocupats
Aquesta formació basada en un diagnòstic previ de necessitats del mercat laboral i està
orientada a atendre els objectius de productivitat i competitivitat de les empreses, 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 a les empreses,
mitjançant accions de caràcter sectorial i transversal.
L’any 2021, 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 2020 i Contracte Programa Transversal
2020, corresponent al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per
execució durant el 2021.
• Sol·licitud del Contracte Programes mixtos d’orientació i formació, corresponent al
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per execució durant el 2021 i
2022.
• Sol·licitud del Contracte Programa Sectorial 2021 i Contracte Programa Transversal
2021, corresponent al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per
execució durant el 2022.
Durant el 2021, la UPM va realitzar un total de 103 accions formatives, en les que van
participar 1492 treballadors. Això suposa un global de 3.209 hores de formació.
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Formació contínua executada per la UPM durant l’any 2021

Executat al 2021

Pla
Sectorial
2019
CFCC

Pla
Sectorial
2020 CFCC

Pla
Transversal
2020 CFCC

Programes mixtos
d’orientació i
formació CFCC

Total

Accions formatives

10

24

12

57

103

Hores formatives

376

580

445

1808

3209

Participants

156

336

230

770

1492

Contracte Programa Sectorial del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
El Contracte Programa Sectorial per a l’any 2021 va ser presentat el setembre 2020, però
no va ser fins el desembre de 2020 que va ser aprovat per un import total de 67.190,40 €,
fet que va suposar que pràcticament tot el pla s’hagués d’executar durant l’any 2021.
Finalment, la UPM ha executat un total de 24 grups de diferents accions formatives i on
han participat 336 participants. Cal destacar que el 94,50% dels participants en les
accions formatives han estat col·lectius prioritaris, bàsicament treballadors de Pimes.
Això suposa que la formació continua subvencionada pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya arriba a aquestes empreses que, d’altra forma, els seria difícil
poder obtenir els recursos suficients per millorar les seves plantilles. D’altra banda cal
destacar que el 77,7% del total de participants són treballadors ocupats, essent el 22,30%
restant participants en situació d’atur.
Les principals accions formatives realitzades durant el 2021 van correspondre als àmbits
següents:
• Autocad avançat 2D I 3D, amb 45 participants (13,39%) i 4 cursos (16,6%).
• Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa), Recurs preventiu , amb
un total de 39 persones (11,60%) i 3 cursos (12,5%).
• TPC: Part comú + part específica per ofici amb un total de 150 persones (44,64%) i 9
cursos (37,5%).
Pel que fa a l’execució dels diferents grups, cal destacar que aquest any hem impartit
formació a 6 comarques del territori català, essent principalment el Barcelonès on més
formació hem fet, seguida del Segrià, on hi ha una zona industrial important que
requereix molta formació per als seu habitats i seguida de la comarca del Bages.

Comarca
Bages
Baix camp
Urgell
Barcelonès
Vallès Oriental
Segrià

Grups
4
2
3
8
1
6
24
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Contracte Programa Transversal del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
El Pla Transversal s’ha executat durant l’any 2021 formació per un import final de
80.545,00€. Les accions formatives finalment executades han estat 12 grups, per a un
total de 445 persones participants.
Cal destacar que el 98% dels participants en les accions formatives han estat col·lectius
prioritaris, bàsicament treballadors de Pimes, el que significa que cada cop més, la
formació contínua subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de
Catalunya arriba a aquestes empreses, que d’altra forma els seria difícil poder obtenir
els recursos suficients per a millorar les seves plantilles.
Les principals accions formatives realitzades durant el 2021 van correspondre als àmbits
següents:
• Fabricació additiva per impressió 3D amb un total de 47 persones formades (20,43%)
i 3 grups (25%).
• Introducció a la Indústria 4.0 un total de 51 participants (22,17%) i 3 grups (25%).
• Linux LPIC1 amb un total de 60 participants (26.09%) i 3 grups (25%)
En aquest Pla transversal la impartició del 12 grups s’ha fet a 2 comarques de Catalunya,
al Barcelonès i al Bages.

Contracte Programes mixtos d’Orientació i Formació Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya
El Contracte del Programes mixtos d’orientació i formació es va convocar al maig de
l’any 2021 per a executar-se durant la resta de l’any 2021 i fins setembre 2022.
Va ser presentat a finals de maig però no va ser fins a finals de juliol de 2021 que va ser
aprovat per un import total de 219.600,00 € per Orientació laboral i 403.444,70 € per a
formació.
L’orientació laboral, mitjançant la realització d’un conjunt de tutories individualitzades
acompanya a les persones treballadores a definir el seu objectiu professional i a
dissenyar, conjuntament, un pla d’acció per tal de millorar la seva situació laboral.
El servei està dirigit a persones que en aquests moments estan o han estat en situació
d’ERTO a causa de la COVID-19 i també a persones que es trobin actualment treballant
en el sector privat i permetrà que la persona pugui plantejar-se diferents objectius
professionals, com ara un canvi de feina dins de la seva especialitat o bé un canvi de
sector productiu, prioritzant aquells que en aquests moments tenen una major estabilitat
laboral.
Ubicats a Barcelona i Manresa, l’equip orientador acompanya de manera individual (en
modalitat presencial o virtual) als participants del programa. Durant el 2021 es van
orientar a 95 persones.
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Durant el 2021 la UPM ha executat de 57 grups de diferents accions formatives i on han
participat 770 participants. Cal destacar que el 89,50% dels participants en les accions
formatives han estat col·lectius prioritaris, bàsicament treballadors de Pimes.
Això suposa que la formació continua subvencionada pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya arriba a aquestes empreses que, d’altra forma, els seria difícil
poder obtenir els recursos suficients per millorar les seves plantilles.
Les principals accions formatives realitzades durant el 2020 van correspondre als àmbits
següents:
• MOS 77-727: Microsoft Excel amb 113 participants (14,68%) i 8 cursos (24,56%).
• ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM. amb un total de 41 persones
(14,67%) i 3 cursos (14,05%).
• TPC: Part comú + part específica per ofici amb un total de 222 persones (28,83%) i 14
cursos (24,56%).
Pel que fa a l’execució dels diferents grups, cal destacar que aquest any hem impartit
formació a 9 comarques del territori català, essent principalment el Barcelonès on més
formació hem fet, seguida del Baix Camp i Vallès Oriental, on hi ha una zona industrial
important que requereix molta formació per als seu habitats i seguida de la comarca
del Bages.

Comarca
Bages
Baix camp
Urgell
Baix Llobregat
Barcelonès
Vallès Oriental
Pla de l’estany
Vallès Occidental
Segrià

Grups
6
12
3
2
28
9
4
2
5
57
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Targeta Professional de la Construcció (TPC) per al sector del
Metall 2021
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 del 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 i com queda recollit al
“Convenio Estatal del Sector Metal”. Resolució de 25 de juliol de 2016, de la “Dirección
General de Empleo”, per la que 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. En el
portal de la TPC també està accessible
la documentació a complimentar per les entitats que sol·liciten l’homologació de les
activitats formatives.
Durant l'any 2021, la UPM va continuar amb la seva tasca com a Punt de Tramitació de
targetes professionals de Metall/Construcció, amb una tramitació de 42 unitats. Aquesta
xifra tan baixa ens indica que podem concloure que la major parts dels treballadors
afectats ja estan en possessió de la targeta i la formació corresponent. Per la seva
banda, com a Delegació Catalana de l’FMF, la UPM va gestionar, tramitar i validar un
global de 8 targetes de tot Catalunya, donant, a la vegada, suport i informació a entitats
i empreses del sector.
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Jornades
Webinar sobre Projectes d’ajuda europeus (12/1/21)
Sessió organitzada amb la consultora Euro-Funding, especialista en l'assessorament a
empreses en la definició i la implementació d'estratègies enfocades a la captació de
fons públics, entitat que col•labora amb UPM per facilitar ajuts públics al nostre sector i
empreses.
La senyora María Victoria Palau, Key Account Manager de Euro-Funding, va fer una
amplia explicació de l’estratègia de captació de Fons públics i sobre el programa
europeu Next Generation.
Webinar “Vols esdevenir un Tècnic en Millora de la Productivitat? (22/1/21)
Sessió organitzada per presentar el Programa de Formació en eines de millora de la
productivitat del sector del metall.
Com a iniciativa dins el marc de l’acord de col·laboració entre la UPM i Itemsa, es va
oferir a les empreses del sector Metall un catàleg de cursos, pensat com a programa
modular, on cada futur Tècnic en millora de la productivitat te la possibilitat de
dissenyar el seu propi itinerari en funció de les seves necessitats i les particularitats dels
processos productius de la seva empresa.
4t Congrés de la Pime Catalana (15/6/21)
Sota el lema “Resiliència, digitalització i sostenibilitat, les claus per a la recuperació de la
Pime catalana”, UPM va tornar a participar en el 4t Congrés de la Pime catalana
organitzat per FEPIME on hi eren representades les principals organitzacions empresarials
sectorials i territorials.
Es va posar de relleu la gran preocupació per la manca de professionals qualificats en
la matèria del metall. Les conclusions més destacades van ser: el retorn de la figura de
l'aprenent i demanar un repartiment just dels fons europeus davant la possibilitat que a
pimes no arribin les ajudes suficients com sí ja s'ha confirmat a les grans empreses.
Webinar sobre Millores en la Producció - Indústria 4.0 i Productivitat (20/5/21)
Sessió informativa a càrrec dels senyors Javier Martín, Fitting Process Engineering
Manager i World Class Manufacturing Senior Expert (WCM SE) a ALSTOM i David Calvo,
director general d’Itemsa.
El dos ponents d’aquesta sessió varen donar una amplia informació per tal d’informar i
per saber analitzar quins són els factors clau a partir dels quals la Indústria 4.0 pot ajudar
en la millora de la productivitat. Per tal de garantir la continuïtat de les nostres indústries,
cal un fort i constant procés de millora que simplifiqui i flexibilitzi els processos productius.
El desenvolupament de noves estratègies i tècniques en la gestió de fabricació, així com
un enfocament més resolutiu i determinant des de la producció, que permetran que el
nostre teixit productiu pugui assolir nous reptes.
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Webinar sobre la normativa energètica (22/6/21)
Sessió informativa de la mà del senyor Joan Elias, llicenciat en Dret i Màster en Assessoria
d'Empresa, Marketing i vendes a ESADE, i Fundador d'Estamina. Va liderar la ponència
d’aquesta sessió, on es varen tractar temes d'actualitat que afecten als autònoms i les
nostres empreses en referència a les tarifes i com afecten aquests nous costos regulats,
així com la complexitat de la nova facturació derivada de la nova distribució horària.
Webinar sobre l’acreditació de competències professionals (11/11/21)
Sessió informativa de la mà del senyor Manuel Rosillo. Enginyer Tècnic Industrial. Vocal
del Comitè Executiu i Junta de Foment. President de la Comissió de Formació de Foment.
Membre de la Comissió d´Educació i Formació de CEOE. Membre de la Comissió
Rectora del Sistema FPCAT. Empresari Metal·lúrgic i Docent de FP.
La finalitat d’aquesta sessió va ser, posar a disposició de les empreses, el coneixement i
els instruments necessaris per a poder realitzar amb èxit un procés d’acreditació de
competències dels seus treballadors. Mostrar quins són els beneficis per a l’empresa, per
al treballador i en general per a la societat.

Circulars informatives
Aquest departament desenvolupa també una tasca d’informació per als associats. Tot
seguit relacionem els enviaments realitzats al llarg d’aquest any 2021:
• Últimes places per accedir al projecte 'Transformació Digital' (7/1/21)
• Cursos del III Conveni Col·lectiu (CEM) (13/1/21)
• Nova webinar per a tècnics en millora de la productivitat amb ITEMSA (14/1/21)
• Recordatori! Demà webinar amb Itemsa sobre MTM (21/1/21)
• Cursos de febrer a març oberta la convocatòria (3/2/21)

cursos

de

prevenció

de

riscos

laborals

• Ajuts en l'automoció: Des de la UPM posem al vostre servei l'atenció i un servei de
consulta per atendre totes les vostres qüestions (3/2/21)
• Nous cursos UPM - cursos 100% subvencionats per a treballadors del règim general,
autònoms i aturats (19/2/21)
• Cursos març i abril, gran oferta en PRL! cursos 100% subvencionats per a treballadors
del règim general, autònoms i aturats (6/3/21)
• Nou software amb Approductivity 4.0 (11/3/21)
• Nova webinar amb Euro-Funding gratuïta! (15/3/21)
• Nous cursos 100% subvencionats! - Per a treballadors del règim general, autònoms i
aturats (8/4/21)
• Nova webinar! Possibilitats de finançament per a PIMES més enllà del Next
Generation (19/4/21)
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• Acord de la UPM amb CIM UPC - Per a la millora de la formació i els processos
tecnològics dirigits a les nostres empreses (26/4/21)
• Ja tenim el calendari dels cursos del mes de maig! cursos 100% subvencionats
per a treballadors del règim general, autònoms i aturats (28/4/21)
• Calendari de cursos de maig i juny, descarrega't el programa! Planifica la teva
formació per aquest trimestre (5/5/21)
• NOVA WEBINAR: 'Indústria 4.0 i Productivitat', obertes les inscripcions! (6/5/21)
• Nova webinar gratuïta! PRODUCTIVITAT I INDÚSTRIA 4.0 (18/5/21)
• Nou programa: METALLCAT. Primer programa formatiu altament especialitzat per a les
empreses del sector (20/05/21)
• La UPM ofereix nous serveis tecnològics al teu abast! (21/5/21)
• Coneix l'obligatorietat sobre prevenció de riscos (9/6/21)
• Nous informes sobre el metal. La Fundación del Metal elabora diferents estudis del
nostre sector (11/6/21)
• Inscripció dels ajuts. Aquest dimecres 30 de juny a les 15h, finalitza el termini per
sol·licitar els ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19.
(29/6/21)
• Obert el termini per a sol·licitar financiació al FAIIP ( Fons de Suport a la Inversió
Industrial Productiva) (15/7/21)
• Oberta la convocatòria de noves ajudes Plans d'Innovació i Sostenibilitat 2021
(22/08/21)
• Formar els treballadors és la millor inversió per a una organització. Nous plans de suport
en ajudes a la formació i l'especialització del nostre sector (26/7/21)
• La UPM alerta que la falta de FP contrasta amb la falta d'estudiants en el metall
(9/9/21)
• Actualització de les ajudes Next Generation (21/09/21)
• Nous cursos UPM fins el mes de desembre 100% subvencionats. La UPM obre noves
línies de formació adaptades a la demanda (6/10/21)
• Saps què és l'orientació laboral? La UPM et presenta uns nous Programes Mixtos de
Formació i Orientació (20/10/21)
• Nova actualització de convocatòries i ajuts - Estat actual dels Next Generation i el Pla
de Recuperació (22/10/21)
• Jornada acreditació de competències professionals: programa acreditació
Coneix els beneficis de l’Acreditació de Competències Professionals (3/11/21)
• Darreres novetats de les ajudes públiques - Estat actual dels Next Generation i el Pla
de Recuperació (11/11/21)
• Curs de digitalització aplicada al sistema productiu | 100% Subvencionat, modalitat
online (16/11/21)
• Obert el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la
solvència empresarial! (17/11/21)
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• Darreres novetats de les ajudes públiques. Actualitzem les convocatòries setmanals
sobre les subvencions vinculades al Pla de Recuperació per a Europa NextGeneration
EU' i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (19/11/21)
• Darreres novetats de les ajudes públiques. Coneixes el kit digital?. Subvencions
vinculades al Pla de Recuperació per a Europa 'Next Generation EU (26/11/21)
• Darreres novetats de les ajudes públiques | Actualitzem les convocatòries setmanals.
Actualització sobre les últimes convocatòries rellevants publicades sobre les
subvencions vinculades al Pla de Recuperació per a Europa 'NextGeneration EU' i
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (10/12/21)
• NOVA WEBINAR AMB APPRODUCTIVITY 4.0 | Vols millorar la productivitat en qualsevol
procés de treball?(10/12/21)
• NOVA CONVOCATÒRIA | Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 599943) (16/12/21)
• Encara no t'has apuntat? curs de digitalització aplicada al sistema productiu i 100%
subvencionat! (22/11/21)
• Actualitat Next Generation. Nou Acord de la Comissió Europea relatiu al PERTE VEC
(10/12/21)

38

Departament d’Internacional
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Departament d’Internacional
Servei de Promoció Internacional
Aquest any el Pla de Promoció Internacional, s’ha vist afectat per la pandèmia del
Covid-19, que onada rere onada, ha compromès la realització de les accions
presencials, de tal manera que pràcticament hem hagut de readaptar la totalitat de les
accions previstes i redefinir-les amb un nou format adaptat a la situació actual, a on les
tecnologies digitals i la virtualitat han pres una gran rellevància.
En aquest sentit hem fet un esforç molt important per millorar les noves eines d’ajut a les
empreses per tal d’adaptar-se a la nova situació creada pel fet de no poder desplaçarse als mercats objectius per a visitar els seus clients actuals o potencials.
El Pla de Promoció Internacional 2021 es doncs un Pla que utilitza nous programes i
maneres de treballar que en molts casos han vingut per quedar-se i que conviuran amb
els programes de promoció habituals.
Cal destacar que la participació de les empreses en els nous programes ha estat molt
elevada, el que ens indica l’encert en el seu planteig, i valoritza les accions del Pla per
tal d’acompanyar a les empreses en la seva internacionalització.

Aquest és el resum de les accions portades a terme:

2021 Total
139 accions

•Missions Virtuals 12 (10)
•Converses amb delegats 44
•Cupons a la internacionalització 42 (42)
•Cupons International Etrade 16
•Webinars 25 (18)
•Programa Nous Mercats
•Subvencions a estructures
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Participació d’Empreses
La participació de les empreses en les accions del pla de promoció 2021, ha estat molt
elevada, on es registren 1.060 participants en accions 2021 (706 al 2020, 448 al 2019, 473
al 2018).

Missions comercials

Nom

Data

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A COSTA D´IVORI- SENEGALCAMERUN

del 03/05/2021al 07/05/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A SUD-ÀFRICA

del 25/05/2021al 28/05/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A MÈXIC

del 14/06/2021al 18/06/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A MARROC I TURQUIA

del 28/06/2021al 09/07/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A VIETNAM, MALÀISIA I INDONÈSIA.

del 05/07/2021al 16/07/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A KAZAHSTHAN - UZBEQUISTAN

del 12/07/2021al 16/07/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A RÚSSIA

del 12/07/2021al 16/07/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A PERÚ I XILE

del 06/09/2021al 10/09/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A EMIRATS ÀRABS UNITS I ARÀBIA
SAUDITA

del 03/10/2021al 14/10/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A COLÒMBIA

del 04/10/2021al 08/10/2021

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A CANADÀ

del 25/10/2021al 28/10/2021
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MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL A EGIPTE

del 28/11/2021al 02/12/2021

En el moment de la confecció del Programa de Missions 2021 es van preveure 15 missions
comercials. Finalment, els canvis en la situació dels mercats i els forts efectes produïts per
la pandèmia ha portat a la realització de 12 missions comercials.
D’aquesta manera, si fins a l’inici de la pandèmia, les missions s’havien fet sempre de
manera presencial, arran de la impossibilitat de realitzar desplaçaments, hem tingut que
adaptar i reinventar completament aquest programa. Les reunions presencials s’han
substituït per reunions virtuals a través de plataformes de comunicació tipus Zoom. S’ha
mantingut però l’essència de la preparació d’agendes de contactes ara però via
videoconferència, si be amb la dificultat afegida de la confirmació de les reunions, així
com la preparació de informació personalitzada sobre el mercat per a cada empresa
participant. Al mateix temps el seguiment de l’agenda per part de l’entitat requereix
molta més dedicació.

Entitats que gestionen
Seguint el pla d’anys anterior les missions s’han realitzat en col·laboració amb altres
entitats, en aquest cas amb Foment del Treball.
Respecte a la gestió de les missions, cada Entitat (CM/UEM/UPM) s’ha encarregat de la
difusió de les accions i la gestió econòmica per aquelles accions gestionades. La resta
de gestions s’han dut a terme per les Entitats Gestores indicades en cada cas, repartides
de la següent manera:
ENTITAT

ACCIONS GESTIONADES

CM

5

UEM

4

UPM

3

Cupons a la Internacionalització
El programa de cupons per a la internacionalització d’ACCIÓ, permet contractar
serveis professionals d’experts en exportació subvencionats i oferts per proveïdors
acreditats per les entitats acreditades.
Cal posar en marxa un projecte d’iniciació a l’exportació i exportar menys del 25% de
la facturació al any anterior a la sol·licitud dels ajuts, i una facturació mínima de 100.000€
l’any anterior.
L’ajut es del 100% del cost dels serveis fins a un pressupost màxim de 4.000 euros, es a dir
l’ajut màxim per empresa es de 4.000€, i la durada del projecte es d’un màxim de 18
mesos. L’empresa te que avançar el cost del servei. El projecte s’ha d’executar sense
possibilitat de demanar prorrogues.
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Difusió del programa
Per tal d’informar a les empreses sobre aquets ajuts, es varen realitzar varies jornades
informatives en format webinar:
DATA
10 de març de 2021
31 de març de 2021
05 de maig de 2021

ENTITAT
Webinar
Webinar
Webinar

Aquest programa permet contractar
serveis professionals d’experts en
internacionalització, oferts per proveïdors acreditats per la nostra entitat, que al mateix
temps està acreditada per ACCIÓ, amb un ajut del 100% del seu cost.

Sol·licituds presentades
Tot i la limitació que ha suposat que les empreses puguin demanar directament l’ajut,
s’han presentat 42 sol·licituds d’ajut.
Les convocatòries d’ajuts d’aquest any es van publicar el 23 de març de 2021, i les
sol·licituds es varen presentar a partir del 7 d’abril de 2021.
Es van aprovar totes les sol·licituds presentades que compleixin la normativa del
programa.
Les sol·licituds presentades per la nostra entitat, representen un terç del total de
sol·licituds total presentades.

Tramitació ajuts Cupons a la Internacionalització
per Entitats 2020
CM; 8
ALTRES; 17

UEM; 7
APEMTA; 4
CM

UEM

FEMEL; 0 GIRONA; 2
UPM

GIRONA

FEMEL

UPM; 4
APEMTA

ALTRES

Per a la realització dels treballs relacionats amb els cupons es compta amb la
col·laboració de 13 consultors externs.
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Cupons Internacional ETRADE
Al 2021 es van convocar un nou tipus de cupons adreçats a l’assessorament en temes
de màrqueting digital internacional, el Cupons International eTrade dirigit a PIMES.
Per posar en marxa un projecte International eTrade, cal tenir una facturació mínima
de 100.000€ l’any anterior, disposar de pàgina web en anglès i presentar un PPI.
L’ajut es del 100% del cost dels serveis fins a un pressupost màxim de 6.000 euros, es a
dir l’ajut màxim per empresa es de 6.000€, i la durada del projecte es d’un màxim de
18 mesos. L’empresa te que avançar el cost del servei.

Difusió del programa
Per tal d’informar a les empreses sobre aquets ajuts, es varen realitzar varies jornades
informatives en format webinar:
DATA

ENTITAT

31 de març de 2021

Webinar

05 de maig de 2021

Webinar

L’objectiu del Cupó International eTrade és impulsar la internacionalització de les
empreses catalanes millorant la seva competitivitat en canals digitals.
L’ajut permet elaborar un pla estratègic internacional online individual, acompanyat
d’un assessor expert en internacionalització digital, així com l’ acompanyament de
l’assessor en la posada en marxa del pla estratègic.
Aquest programa executat per proveïdors acreditats per la nostra entitat i per ACCIÓ,
té un ajut de 6.000€ el 100% del seu cost.
Pot sol·licitar l’ajut l’empresa que va facturar més de 100.000€ al 2020, te la web en
anglès, i disposa o pot redactar un Pla de Promoció Internacional.
Aquest programa va adreçat a empreses amb seu social a Catalunya que:
Tenen experiència en vendes internacionals, però no utilitzen el canal online
• Per evitar el conflicte amb el canal offline (distribuïdors, agents..)
• Desconeixement de les oportunitats que ofereixin els canals online.
• Manca de talent digital a l’empresa.
No tenen experiència internacional i volen incorporar el canal online des de l’inici
• Integració del canal online en la seva estratègia internacional
• Desconeixement de les oportunitats que ofereixen els canals online
• Manca de talent digital a l’empresa.
Es varen enviat varies circulars informatives al abril, maig i juny sobre els beneficis del
programa, i es va informar a les empreses en la resta de Jornades i accions que es van
realitzar.
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Sol·licituds presentades
Tot i la limitació que ha suposat que les empreses puguin demanar directament l’ajut,
s’han presentat 16 sol·licituds d’ajut.
Les convocatòries d’ajuts d’aquest any es van publicar el 2 de juny de 2021, i les
sol·licituds es varen presentar a partir del 17 de juny de 2021.
Es van aprovar totes les sol·licituds presentades que compleixin la normativa del
programa.

Tramitació ajuts Cupons international eTrade 21
per Entitats 2020
CM; 3

ALTRES; 4
APEMTA; 0

UEM; 5

FEMEL; 0
GIRONA; 1
UPM; 3
CM

UEM

UPM

GIRONA

FEMEL

APEMTA

ALTRES

Converses amb els nostres delegats

Programa realitzat
Arran de la limitació de la mobilitat dels departaments comercials de les empreses, i les
limitacions per a la comunicació amb els contactes habituals degut al teletreball,
tancament d’empreses, etc., al 2021 es va posar en marxa novament el Programa
“Converses amb els nostres delegats”, que ofereix tres converses gratuïtes per
videoconferència de 30 minuts amb els nostres delegats a tot el món, per tal de
contrastar la informació dels mercats objectius i realitzar els serveis personalitzats que les
empreses necessitin.
Els nostres delegats repartits per tot el mon es posen a disposició de les empreses per
mantenir l'activitat internacional, ells potencien i flexibilitzen els seus serveis per adaptarse a les necessitats de les empreses. Tot i la pandèmia les empreses continuen treballant
en els mercats internacionals i les empreses necessiten informació directa i poder fer
gestions en els seus mercats d'interès.
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A través del programa “Conversa amb els nostres delegats”, s’accedeix a:
1. Informació contrastada des del país sobre la situació del mercat a través dels
nostres experts en cada país.
2. Recerca de nous proveïdors, que degut a les dificultats, retards i encariment dels
subministraments dels mercats asiàtics pugueu necessitar.
3. Realitzar gestions puntuals amb empreses, administratives o duaneres al país
objectiu a través dels nostres delegats.
4. Realitzar una selecció contrastada d’agents, distribuïdors o importadors del seu
producte en els mercats escollits, i preparació d’ entrevistes virtuals amb els
contactes seleccionats per a l'empresa.
5. Altres serveis personalitzats.

El programa s’ha adaptat a la situació provocada pel covid-19 que ha persistit durant
tot l’any 2021, ja que s’ha ofert a les empreses la possibilitat de tenir una conversa de 30
minuts amb els nostres delegats a través de zoom. Al mateix temps la feina local dels
nostres delegats ha canviat completament ja que al no poder-se desplaçar localment,
han tingut que utilitzar les noves eines de comunicació digital en les seves
comunicacions amb les empreses locals, i també en les converses entre les empreses
catalanes i les empreses locals.

Jornades informatives - Webinars
El programa precedent, es a dir les Jornades Informatives Presencials, ja es va adaptar
al 2019 degut a la prohibició o posteriorment recomanació de limitar els desplaçaments
i per la impossibilitat de trobar una sala de reunions que compleixi les limitacions
d’aforament establerts. La utilització del programa Zoom ha permès facilitar aquest
servei, però ha obligat als ponents, assistents i a l’ entitat a adaptar-se a aquest nou
sistema de comunicació, que ha vingut per quedar-se.

Els objectius:
•
•
•

Informar i assessorar a les empreses sobre eines que els permetin revertir la situació
creada pel covid-19, especialment en temes de màrqueting digital i e-commerce.
Informar sobre les oportunitats de negoci en els mercats després de la pandèmia i
les oportunitats generades.
Informar sobre els programes d’ajut que l’entitat posa a disposició de les empreses
per fer front a la impossibilitat de desplaçar-se als mercats objectiu .

46

Els webinars realitzats al llarg d’aquest any 2021 han estat els següents:
10/02/2021

•

Canvis en la operativa de comerç exterior de productes com a conseqüència
del Brèxit
Oportunitats de negoci a Sud-àfrica

•

Oportunitats de negoci a França en temps de covi-19

24/02/2021

•

Oportunitats de negoci a l’Àfrica occidental ( costa d’Ivori, Senegal i Camerun)

03/03/2021

•
•

Com elaborar el teu pla de màrqueting internacional ?
Oportunitats de negoci a Mèxic

10/03/2021
17/03/2021

•

Oportunitats de negocia a Marroc i Turquia

24/03/2021

•

Oportunitats de negoci a Vietnam, Malàisia i Indonèsia

21/04/2021

•

28/04/2021

•

Com crear la nostra xarxa d´agents comercials o distribuïdors en temps de
covid-19
Nova edició: eTrade. com aconseguir leads, ecommerce, market places

•

Oportunitats de negoci a Rússia

12/05/2021

•

Oportunitats de mercat a Àsia central: Kazakhstan Uzbekistan

18/05/2021

•

Oportunitats de negoci a Perú i Xile

26/05/2021

•

Oportunitats de negoci a Colòmbia

09/06/2021

•

Oportunitats de negoci a Canadà

15/06/2021

•

Oportunitats de negoci a Emirats Àrabs units i Aràbia Saudita

22/06/2021

•

Oportunitats de negoci a Ghana

30/06/2021

•

Oportunitats de negoci a Corea del sud

05/07/2021

•

França, el camí de retorn a la presencialitat

29/09/2021

•

Oportunitats de negoci a l´Índia

06/10/2021

•

Oportunitats de negoci a Amèrica del nord: Mèxic EEUU

03/11/2021

•

Oportunitats de negoci a Marroc

17/11/2021

•

Oportunitats de negoci a Alemanya

24/11/2021

•

Oportunitats de negoci a Latam: Colòmbia, Mèxic i Xile

25/11/2021

•

Oportunitats de negoci a Àfrica occidental: Ghana

01/12/2021

•

17/02/2021

05/05/2021

Participants
La participació en els webinars ha estat molt elevada, arribant als 871 participants, xifra
molt superior a les dades registrades en les jornades presencials.

Participants en webinars 2021 per entitats.
CM; 110
UEM; 175

ALTRES; 418

UPM; 102

CM

UEM

APEMTA; 19 FEMEL; 18
GIRONA
FEMEL

UPM
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GIRONA; 29
APEMTA

ALTRES

Programa de nous mercats
El Programa de Nous Mercats neix al 2011 amb la finalitat d’oferir un servei personalitzat
a les empreses, que no es poden encaixar amb els altre programes que porta a terme
el servei.
Ofereix avantatges com l’adaptabilitat a les necessitats de les empreses i garantia de
bons contactes, pel que si no s’aconsegueixen no es cobra res per la recerca.
Aquests programa es la resposta a una llarga reivindicació de les entitats de promoció,
per tal equiparar-se als ajuts que reben les Cambres de Comerç o els Clusters.
Al mateix temps ha afavorit la seva convocatòria la situació econòmica de la majoria
d’entitats de promoció degut a la impossibilitat de portar a terme la majoria dels
programes habituals degut a la pandèmia, i en especial el programa de missions
comercials presencials.
L’ajut va adreçat a subvencionar les estructures de les entitats per tal de que puguin
portar a terme les seves accions en suport de la internacionalització de les empreses.
La convocatòria d’aquest any es va realitzar el 07 d’octubre de 2021, amb un pressupost
de 300.000€.

Circulars informatives
Al llarg de l’any 2021, des del departament d’Internacional s’han enviat les següents
comunicacions informatives:
• Arribem a França Objectiu: vendre a França Nous programes d'ajut (4/3/21)
• Webinar gratuïta per conèixer quines oportunitats de negoci hi ha al Marroc i
Turquia (10/3/21)
• Missió comercial virtual a l’Àfrica Occidental: Costa d’Ivori, Senegal i el Camerun,
(del 3 al 5 de maig) (11/3/21)
• Webinar en e-trade Conjuntament amb PlaMetall, us oferim una Webinar sobre
noves eines digitals pels vostres negocis internacionals (16/3/21)
• Missió comercial virtual a Mèxic(del 14 al 18 de juny) (18/3/21)
• Noves subvencions, Cupons ACCIÓ 2021 (25/3/21)
• Obertes les inscripcions per als Cupons a la Competitivitat! (8/4/21)
• Webinar gratuïta sobre E-trade! Ampliem els coneixements del mercat internacional
(27/4/21)
• Fes-te amb els últims Cupons d'Acció! Darrers dies per accedir a aquests ajuts
(27/4/21)
• Webinar “Noves oportunitats de negoci a Rússia” (5/5/21)
• Aprofundim en el mercat rus: et proposem un viatge de cinc dies! (13/5/21)
• Save the date! Coneix les oportunitats de negoci al Perú i Xile (18/5/21)
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• Obrim el mercat de l'Àsia Central: Jornades empresarials al Kazakhstan i l'Uzbekistan
(25/5/21)
• Coneixes l'ICEX Next?. Obert el programa d'inversions per a Pimes (26/5/21)
• Missió comercial a l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units (del 3 al 14 d’octubre )
(21/6/21)
• Webinar gratuïta: fem negoci a Corea del Sud (29/6/21)
• Missions Comercials virtuals per aquest semestre! Inscripcions obertes (30/9/21)
• Nova oportunitat de negoci a l'Índia, Webinar gratuïta! (1/10/21)
• Segona convocatòria oberta! Cupons Acció Indústria 4.0 (22/10/21)
• Convocatòria d'ajuts ICEX | Participació en fires internacionals 2022 (27/10/21)
• Missió comercial virtual al Canadà | Canvi de data previst (del 14 al 17 de
desembre) (27/10/21)
• Oportunitats de negoci a països LATAM: Mèxic, Xile i Colòmbia' | Nova jornada en
format híbrid (17/11/21)

• Programa de Promoció Internacional 2022 | Volem escoltar-te! (18/11/21)
• La UE en titulars | Consulta sobre dret europeu en convenis col·lectius (10/12/21)
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Departament Administratiu,
Fiscal i Comptable
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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 facilitar les seves tasques en matèria fiscal i
comptable d’una forma àgil i flexible.

Assessorament
El Departament ofereix assessorament, en alguns casos personalitzat a les empreses i
entitats associades, sobre dubtes que puguin sorgir en matèria fiscal i comptable.
Aquest, inclou l’atenció telefònica i presencial, agilitzant el temps de resposta i utilitzant
les noves tecnologies. El servei respon a la nova realitat que en el món empresarial s’ha
implantat arran dels canvis tecnològics que s’estan produint. Durant l’any 2021 es van
atendre diferents consultes. Dins l’àmbit fiscal, les més habituals van ser les relatives a les
següents temàtiques:
IRPF:
•
•
•
•

Rendiments del treball personal: dietes, quilometratge i despeses de locomoció,
manutenció i estància
Retribucions en espècie
Retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats
Impostos, formularis, comunicacions a l’administració, etc.

IVA:
•
•
•
•
•
•
•

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
Deducció de l’IVA
Règim de prorrata

Altres:
•
•
•

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

En el camp comptable, les consultes del 2021 es van centrar en els següents àmbits:
•

Càlcul de retenció de l’IRPF, retribucions en espècie, etc.

•

Tancament de l’exercici 2021 i obertura de l’exercici 2022.

•

Principis comptables, normes de valoració, amortització i rènting, amb els criteris
de l’actual Pla General Comptable.

51

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. Durant el 2021, la UPM ha mantingut els convenis i acords de
col·laboració, i fruit de mantenir reunions amb diverses institucions i entitats al servei dels
nostres associats hem signat d’altres en benefici del nostre gran sector del Metall.

Aliança per a la Formació Professional Dual
La UPM 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, impulsada 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.

Banc Sabadell
Conveni de col·laboració amb el Banc Sabadell amb la finalitat d’oferir als seus associats
l’accés a productes i serveis financers molt interessants, relacionats amb l’activitat
empresarial, l’economia personal, estalvi i inversió, serveis de banca a distància, entre
d’altres.

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - CaixaBank
Conveni marc amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona CaixaBank, amb la
voluntat d’afavorir la realització d’activitats, iniciatives i programes d’actuació que
millorin el desenvolupament de les empreses. En concret, el conveni ofereix condicions
avantatjoses en determinats productes i serveis financers dirigits específicament als
associats d’UPM.

CIM UPC
Acord signat aquest any 2021 amb el que la UPM avança en la millora de la formació i
els processos tecnològics dirigits a les nostres empreses, aquesta col·laboració té com a
objectiu poder facilitar als nostres associats, tota mena d'avantatges en serveis
tecnològics que ofereix el CIM UPC. Té com a missió transferir coneixements d’enginyeria
i gestió de la tecnologia a les empreses i professionals que busquen ampliar les
possibilitats de la indústria del metall al nostre territori, a través de la creació, la millora i
la
promoció
dels
seus
productes
i
processos
de
fabricació.
El CIM UPC és pioner en Fabricació Additiva, en tres dimensions, i tecnologies de la
Producció. També ofereix serveis tecnològics avançats que aporten un alt valor afegit a
la indústria catalana.
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Corredoria Mutual Conductors, S.A.
Aquest és un 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, segons la necessitat de l’associat.

Estamina
L’entitat ofereix els seus serveis per als subministraments d'energia elèctrica i gas a través
de la UPM de manera que puguin beneficiar-se tots els seus associats, territorials i
gremials, i els seus respectius associats dels serveis i productes.

Eurecat
Acord Marc de Col·laboració Tecnològica amb l’objectiu de continuar treballant
plegats per millorar la competitivitat de les empreses associades a la nostra Patronal,
mitjançant l'R+D+I, la formació tecnològica especialitzada i els serveis tecnològics.

Ferrer&Ojeda, Consultores en Seguros
Acord amb l’objectiu d’oferir millors serveis i condicions per als associats en l’àmbit
general de les assegurances.

Fundació Marianao
Signatura del conveni de col·laboració en matèria de formació obligatòria de Prevenció
de Riscos Laborals segons el “Convenio Estatal del Metal – CEM”.

APP Origen
Acord amb l’objectiu d’oferir als associats productes pel desenvolupament i
implementació de programes, aplicacions, i serveis cloud.

ITEMSA
Signatura del conveni de col·laboració en matèria de formació, consultoria i software
per a la millora de la productivitat.

CROWE
Acord amb l’objectiu d’oferir millors serveis i condicions per als associats en l’àmbit
general d’auditories, assessorament legal, i tributari
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Circulars informatives
Al llarg del 2021, s’han enviat les següents comunicacions generals informatives:
• Nova Llei de Pressupostos Generals, Coneix quins són els canvis més rellevants (5/1/21)
• Èxit de la primera webinar sobre fons europeus, t'interessa saber més? (15/1/21)
• Carta conjunta amb Fecavem i Foment al conseller Calvet (27/1/21)
• La UPM t'apropa al saló Advanced Factories (16/2/21)
• Suma't a l'acte del 4 de març contra el vandalisme a les ciutats (2/3/21)
• El president Roura, present a l'acte 'Ja n'hi ha prou centrem-nos en la recuperació’
(4/3/21)
• El BOE publica el decret de l'IRPF (18/3/21)
• Informe CEOE 'Panorama Econòmic Empresarial'. Estudi de la CEOE sobre l'impacte
de la crisi (22/3/21)
• Avui en directe la jornada:
l’automoció?(22/3/21)

com

afecta

la

digitalització

al

sector

de

• Agenda de webinars amb UPM (19/4/21)
• Enquesta del CEAM: Estudi sobre la conjuntura metal·lúrgica catalana (18/5/21)
• La UPM, present al IV Congrés Fepime: alertem de la manca de professionals
qualificats (21/5/21)
• Estrenem el canal de youtube de la nostra Patronal UPM! (23/5/21)
• Descarrega't l'entrada BUSINESS PASS per a l'Advanced Factories (25/5/21)
• Carta del president Jaume Roura al nou Govern de la Generalitat (26/5/21)
• La UPM viatja a Madrid per reunir-se amb Confemetal

(28/5/21)

• Webinar gratuïta: coneix la nova normativa energètica amb Estamina (7/6/21)
• El president Pere Aragonès es dirigeix a la UPM i demana "complicitat" amb la UPM. El
sector del metall, clau en la recuperació de l'economia catalana (8/6/21)
• La UPM, present a l'Advanced (11/6/21)
• Recordatori de l'Acte cloenda 4rt. Congrés de la Pime Catalana - 15 de juny a les
11:00 h. (14/6/21)
• Conclusions finals del 4t Congrés de la Pime Catalana (17/6/21)
• Darreres places per la webinar sobre normativa energètica gratuïta! dimarts 22 de
juny (21/6/21)
• La webinar de normativa energètica, ja al nostre canal de youtube!(23/6/21)
• Estudi sobre la nova Llei de Tarifa Energètica - Quin impacte tindrà la nova Llei de
Regulació de la Tarifa energètica?(29/6/21)
• El president Roura, a la cimera 'Som indústria' (16/7/21)
• Encara vigent l'enquesta sobre la nova Llei de Tarifa Energètica! (19/7/21)
• Informe de la recuperació empresarial - Foment del Treball elabora un estudi sobre
les prioritats després de la pandèmia (28/7/21)
• Vacances d'estiu UPM (30/7/21)
• El president Roura avisa d'una crisi del metall català aquest setembre (11/8/21)
• Informe de conjuntura - setembre 2021 (9/9/21)
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• La UPM present a la Taula pel Pacte Nacional per a la Indústria: El president Jaume
Roura es reuneix amb el conseller d'Empresa Roger Torrent (13/9/21)
• La UPM posa a la venda entrades pel Saló Automobile Barcelona a un preu molt
reduït (30/9/21)
• La UPM et convida a la ponència sobre automoció des de Fira amb Jaume Roura,
Josep Sánchez Llibre, Roger Torrent i molts més! (22/9/21)
• NOVA WEBINAR AMB CEAM: Vols aprendre a optimitzar les teves inversions?
(13/10/21)
• La UPM et convida a l'Automobile Talks + esmorzar, amb Fecavem (22/10/21)
• XIV Edició Premis Carles Ferrer Salat | La UPM t'acompanya a presentar la teva
candidatura (26/10/21)
• La UPM aplaudeix l'inici de diàleg entre la Sra. Colau i Foment (28/10/21)
• T'apropem l'actualitat de la Unió Europea - la UPM incorporem un nou servei
informatiu de la mà de la CEOE i la seva delegació a Brussel·les (5/11/2021)
• La UE en titulars | Coneixes el Programa Europa Digital? (12/11/21)
• UPM present al Sopar de Sant Eloi de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya
Central. (26/11/21)
• La UE en titulars - Parlem de Digital Market Act! - butlletí informatiu d'actualitat de la
Unió Europea (26/11/21)
• La UPM, present a la Nit de l'Empresari. La Patronal CECOT premia el talent
empresarial (12/11/21)
• Nova webinar amb CEAM | Full de ruta d'automatització de processos (18/11/21)
• La UE en titulars | Espanya sol·licita el primer pagament dels fons de la UE (20/11/21)
• Celebrem Sant Eloi, patró dels metal·lúrgics. Felicitació als nostres associats (1/12/21)
• La UE en titulars - De la mà de la CEOE i la seva delegació a Brussel·les, et fem
arribar el butlletí informatiu d'actualitat de la Unió Europea (9/12/21)
• NOVA WEBINAR AMB APPRODUCTIVITY 4.0 - Vols millorar la productivitat en qualsevol
procés de treball?(10/12/21)
• Bon Nadal i Feliç 2022. Carta del President Jaume Roura i Calls (16/12/21)

• La UE en titulars. Juntament amb CEOE, patronal col·laboradora de la UPM, us fem

arribar setmanalment els acords i legislacions d'actualitat a la Unió Europea. Darrera
publicació del 2021 (18/12/21)
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Departament de Comunicació
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Departament de Comunicació
Seguint la línia marcada el 2020, els eixos van anar en la línia de la comunicació interna
i externa, però aportant novetats pel que fa al contingut i la introducció de nous
elements comunicatius que van des de les xarxes socials fins a la creació de nous
apartats com l’enquesta o els estudis propis de la Patronal. Detallem la feina feta.

Comunicació externa
•

Consolidació del perfil del president Jaume Roura i Calls. Amb la carta de
presentació feta el 2020, ens hem centrat en potenciar la seva veu amb entrevistes
personals a La Vanguardia o sent un dels actors representatius dels empresaris a nivell
català i espanyol quan així s’ha constatat per l’actualitat informativa amb
entrevistes temàtiques a Televisió Espanyola o TV3.

•

Reforçar el perfil de la Directora Magda Grau en la seva tasca institucional amb un
paper predominant en tots aquells acords que la Patronal ha tancat en el seu marc
col·laboratiu o ha reforçat acords ja vigents: GO Development, Eurecat o SIRT, entre
d’altres. Amb ells, també hem sortit als mitjans de comunicació com el cas d’Eurecat
a ElNacional.cat

•

Mitjans de comunicació: tant privats com públics. Hem afegit un apartat d’Impactes
als mitjans on hi ha el quadre resum de totes les nostres aparicions. Mitjana mensual:
5 notícies el 2021 per mes que equival a més d’una aparició per setmana.

•

Notes de premsa i creació de nous continguts. Hem sigut promotors d’informació
lligada a l’actualitat on el nostre posicionament ha copsat l’interès. També s’ha
aconseguit a través de les enquestes mensuals obertes a tothom des de la nostra
pàgina web on s’ha comptat amb la col·laboració de CEAM tot i que el lideratge
comunicatiu i analític global s’ha realitzat des d’aquest mateix Departament de
Comunicació.

Comunicació interna
•

Mitjançant el sistema de mailchimp, hem elaborat plantilles per facilitar un canal de
newsletter que té formats establerts per a cada comunicació. Les més freqüents:
àmbit formatiu amb els cursos, circulars informatives, àmbit jurídic i àmbit
internacional. El trànsit de newsletter s’ha incrementat en el 2021 amb més de 6
notificacions de mitjana per setmana.

•

Reforç de contingut de la mà dels col·laboradors i patronals lligades a la UPM. A tall
d’exemple amb els titulars cada divendres que venien de la Unió Europea analitzats
per la CEOE, les ajudes més rellevants públiques que ens facilita quinzenalment
Crowe, entre d’altres. Creem col·laboracions fixades que donen continuïtat al nostre
canal.

•

Revista ‘Activa’t UPM!’. Sens dubte ha crescut amb més continguts que mai. De les
quatre notícies amb editorial del 2020 arribant a doblar les notícies amb un paper
destacat de les entrevistes dels associats o escoles de formació i amb un contingut
àgil del calendari de cursos. Repassem les aportades fins el dia d’avui:
•

Editorial del president Jaume Roura i Calls. La proximitat amb els socis i sòcies no
es pot remetre només a les assemblees. Amb aquestes firmes, donem continuïtat
al tracte del dia a dia.
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•

Notícies: totes les que siguin d’interès.

•

Webinars: avancem les sessions gratuïtes i de pagament que poden interessar als
socis i sòcies de l’entitat. És una agenda mensual que situa a principis de cada
mes.

•

Cursos: seguint el format de les webinars, donem una mirada general a tots els
cursos propers per poder prendre la millor decisió i agafar el que més convingui
amb temps.

•

Enquesta del mes: col·laboració puntual de CEAM quan s’ha requerit.

•

Entrevista mensual: l’1 de cada mes hem complert amb l’objectiu de donar veu
a un centre formatiu o un soci o sòcia de la nostra Patronal.

•

Missions comercials i retorn de la presencialitat: actes i agenda del President, la
Directora i sessions planificades per Plametall.

•

El suplement de l’Activa’t UPM! Volem crear xarxa territorial a nivell català i amb
el suplement també podem sumar esforços. De moment, ha participat la
patronal del Bages amb la seva newsletter informativa ‘Fusión’.

• Totes les newsletter, es fan a través de subscripció a info@upm.org
• L’inventari de totes elles està resumit en els apartats corresponents d’aquesta memòria.

Altres
PÀGINA WEB: www.upm.org

•

Al canal de notícies hem aconseguit donar una continuïtat amb, com a mínim, 2-3
clips informatius per a cada setmana. Els enllaços a les inscripcions i la il·lustració de
totes les notícies han reforçat la pàgina web.

•

Treballem amb SEO: hem incorporat aquest sistema per, poc a poc, guanyar
posicionament a Google. Com? URL senzilles amb paraules clau, meta title definit i
description ben resumida.

•

Més transparència: consulta de convenis i altres signatures públiques.

•

Diferenciem el canal exclusiu de la newsletter amb diferents grups que resumeixen
les bases de dades i, per tant, no tot allò que es dona a través d’aquest canal també
es replica a la web on és 100% pública.

XARXES SOCIALS
•

Twitter: @UPMbcn, hem crescut en les interaccions amb perfils personals de
col·laboradors però també d’empreses i centres de formació. També hem elaborat
contingut fotogràfic propi i hem orientat el perfil cap a un aspecte més
d’entreteniment amb l’ús de gifts, MEMS o stickers. S’ha orientat com el contrast de
forma amb el canal de Linkedin.

•

Linkedin: El canal professional és l’eina que més ha crescut i ens ha servit per refermar
el treball de les newsletters informatives quan parlem de webinars. Com? Amb la
creació d’EVENTS que fan que arribin les sessions al canal personal de tots aquells
socis i sòcies interessats que ens segueixen i utilitzen més el Linkedin que el correu
electrònic personal. D’altra banda, també és positiu per si alguns correus deriven les
nostres newsletter a la carpeta de correu brossa. Un error automàtic d’alguns
comptes que no depèn de nosaltres.
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•

Youtube: Unió Patronal Metal·lúrgica, ens ha anat molt bé per publicar sessions que,
posteriorment, podem compartir sense cap mena de restricció. A tall d’exemple, la
webinar sobre ‘Indústria i Productivitat’, va tenir 80 assistents i des del canal de
youtube, en va guanyar 102 més. Objectiu? Com més lluny arribem, millor.

Col·laboracions
Totes les patronals i associacions detallades en aquest informe també han treballat
comunicativament de la mà. Alguns exemples:
•

Repiulant i compartint contingut a través de les xarxes socials. Mencionem Foment
del Treball i ells es fan ressò del nostre compte personal, i a la inversa. També els
ponents que participen en les nostres sessions, citem el seu perfil a Linkedin i ells el
comparteixen des del seu personal on tenen molts seguidors interessats, de retruc,
en els continguts que desenvolupa la UPM.

•

Tasques i posicionaments de comú acord. Un dels més destacats va ser la demanda
de retallar l’Impost de CO2 a l’ara exconseller de Territori, Damià Calvet. Es va
preparar una carta conjunta amb Foment i Fecavem i es va traslladar als mitjans.

•

Buscant el feedback amb organismes públics. A tall d’exemple, amb la constitució
del nou Govern de la Generalitat, es va fer arribar una carta personalitzada al
president Pere Aragonès i als nous consellers lligats al nostre sector, el mateix dia del
seu nomenament. La setmana següent, vam rebre resposta de tots ells.

•

Totes les col·laboracions van en tres direccions: patronals i associacions privades
com CEAM o Foment del Treball; organismes públics com el Departament d’Empresa
de la Generalitat de Catalunya o Acció; perfils personals, des de directors d’entitats
fins a càrrecs tècnics i polítics.
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Departament de Promoció Internacional

Núria Casas Muñoz

Departament de Comunicació

Mari Carmen Zabala López

Secretaría
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