
 
 
 

Acta de l’ Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la 
Unió Empresarial Metal·lúrgica 

 
Dia : 17 de juny de 2013 
Hora : 19.30 h. 
Lloc : Sala Juntes Cecot 
 
Hi assisteixen :  
AB Decoperimetal, SL 
Circutor, SA 
Circontrol, SA 
Metalúrgica Sanz, SA 
Estamp, SA 
Ferroeines, SL 
Ferros Climent, SA 
Industrial Gradhermetic, SAE 
Mecànica Egarense, SA 
SA Marti Lloveras 
Telstar, SA 
Telstar Projectes, SA 
Telstar Instrumat, SL 
Telstar Industrial, SA 
Filservis, SL 
Greintec – Gremi electricistes 
Sr. Josep Monroig - Vicepresident 
Sr. Joan Pujals 
Sr. David Garrofé – representant de Cecot 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Es llegeix l’acta de la reunió de junta anterior i s’aprova sense cap esmenes. 
 
2.-  Informe del President. 
El Sr. Abad informa de les principals representacions i activitats desenvolupades al 
2012 : 

- Membre de la Junta Directiva de Confemetal.  
- Membre de la Junta de Govern i Comitè Executiu de la Unió Patronal 

Metal·lúrgica –UPM. 
- Empreses de la Junta de la UEM que participen en el Ple de la Cambra de 

Comerç de Terrassa :  Metal·lúrgica Sanz, SA;  Telstar, Circutor, SA. 
- Cecot : membres de la Junta Directiva : 
 Sr. Antoni Abad , president 
 Sr. Josep Monroig, vicepresident 



- Comissió Cecot de Indústria, Seguretat i medi Ambient : Sr. Josep Monroig, 
vocal 

- Comissió Cecot de Formació Professional : Sr. Josep Monroig, vocal 
- Participació i seguiment en les negociacions del conveni de la indústria 

siderometal·lúrgica. 
- Participació i seguiment en les negociacions del conveni col·lectiu comerç metall. 
- Membre de les comissions paritàries dels convenis provincials del metall. 
- Col·laboració amb l’Escola Salesians de Terrassa per la recuperació de la figura 

de l’aprenent i que inclou la el compromís de les empreses per contractar els 
estudiants, nomenat Programa Alternança. 

- Membre del Fòrum per al Futur de la Construcció i participació en les reunions 
periòdiques. 

- Col·laboració amb el Club Cecot Innovació i Tecnologia . 
- Programes formatius Forcem per a les empreses del sector. 
- Participació en el Consell de la Formació Professional Local 
- Participació en la Comissió de Formació Professional de la Cecot. 
- Participació activa i patrocinador de la Nit dels Nous Professionals. 
- Promoció entre les empreses del gremi d’acollir alumnes en pràctiques de soldador 
en estructures metàl·liques lleugeres del Consell de la Formació Professional de 
Terrassa. 
- Programació de cursos específics per al sector. 
- Nou web del gremi www.uemetall.cat  
- Participació a la Nit de l’Empresari 2012 
- Servei d’ofertes i demandes del sector. 
- Butlletí el Metal en cifras, servei d’informació sectorial i econòmica de caràcter 
mensual. 
- Pla de promoció internacional del sector metal·lúrgic (missions, fires 
internacionals, jornades formatives) 
- Programa Metall Empresa que consisteix en elaborar un pla individualitzat per a 
cada empresa. 
- Presentació del Centre de Reempresa de Catalunya. 
- Visita al CIFO Sant Feliu de Llobregat per conèixer la nova instal·lació d’energia 
fotovoltaica. 
 
3.- Memòria i comptes de l’any 2012 
El Sr. Abad presenta la memòria d’activitats de la Unió Empresarial Metal·lúrgica 
corresponent a l’any 2012. Es lliura un exemplar de la memòria als assistents. 
També presenta l’estat de comptes 2012 el qual es presenta equilibrat.  
L’Assemblea aprova per unanimitat la memòria i el balanç 2012. 
 
4.- Pressupost i objectius de l’any 2013 
El Sr. Abad presenta el pressupost de la Unió Empresarial Metal·lúrgica 
corresponent a l’any 2013,  el qual es aprovat per unanimitat. 
També es presenten els objectius per al 2013 i es lliure un exemplar als assistents.  
L’Assemblea  aprova per unanimitat els objectius i pressupost per al 2013. 
 
 
 



 
5.- Elecció de President.  
Es procedeix a acceptar la candidatura presentada per l’actual President. L’ 
Assemblea elegeix el Sr. Antoni Abad i Pous com a President de la Unió Empresarial 
Metal·lúrgica per un mandat de quatre anys, amb  atribució de totes les facultats que 
per a aquest càrrec assenyalen els Estatuts Socials i la Llei.   
 
El Sr. Antoni Abad i Pous, present en aquest acte, accepta el càrrec pel qual ha estat 
conferit, agraint la confiança mostrada pels membres de l’entitat al nomenar-lo 
President de l’Entitat,  comprometent-se a desenvolupar el càrrec bé i fidelment, i 
manifestament no incórrer en cap de les incompatibilitats previstes en la legislació 
vigent. 
 
 
6.-  Torn obert de paraules. 
No hi ha intervencions en aquest punt. 
 
 
El President aixeca  la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
El secretari       Vist-i-plau del President  


