ASSOCIACIO DE TALLERS DE REPARACIO D´AUTOMÒBILS DEL MARESME
(A.T.A.M.A.)

MEMÒRIA D´ACTIVITATS 2012
09-01-12
18-01-12
30-01-12
31-01-12
13-02-12
03-03-12
15-03-12
28-03-12
30-03-12
05-04-12
28-04-12
01-05-12
19-05-12
22-05-12

31-05-12
04-06-12
25-06-12
09-07-12
09-07-12
10-07-12
17-09-12

Aprovació dels comptes del 2011, pressupost 2012 i quotes.
Presentació cursos pel 2012 i calendari de reunions.
Compra d´extractors de calentadors i d´injectors del Mercedes CDi,
joc claus bugia i extractor de les ròtules axials de les caixes de
direcció. Canvi d´ubicació de les eines al local de Diama.
Visita del Sr. Julián Madruga, director d´empreses adherides de
Signus , empresa de recollida de pneumàtics.
Entrega d´etiquetes d´oli als tallers.
Acord de collaboració amb Globalges, assessors energètics (llum i
gas).
Presentació de carta i llistat de tallers al Banc Popular de La Rambla
de Mataró, que reclama pagaments de rebuts erronis emesos per
Prades el mes d´Agost.
Acord de collaboració amb Umivale, empresa de Riscos Laborals i
Mútua d´Accidents.
Calçotada al Baix Empordà.
Compra d´un útil per les distribucions del Mini i d´un escairador/fresa
per la base dels injectors.
Sortida lúdica a les muralles de Girona.
Reportatge del departament d´audiovisuals del Servei Català de
Trànsit.
Curs de soldadura normal, d´alumini i coure-silici de l´empresa
Prima.
Presentació d´una carta a l´Impem i al Sr. Mateo Sánchez, Intendent
major en cap de la Policia Local de Mataró, exposant la queixa
d´alguns tallers mecànics que veuen com hi ha qui repara
illegalment cotxes al carrer.
Assistència al Tecnocampus a la presentació del programa Incorpora
per a persones amb risc d´exclusió social.
Xerrada sobre Aspectes de marketing que pot fer el taller, a la sala edit de l´Impem i impartida per Moisès Bargués.
Xerrada sobre Gas Natural Vehicular a càrrec del Sr. Jesús Salmón.
Posada en marxa de la pàgina web www.atama.cat
Aprovació d´obertura a tallers del Vallès.
Compra d´un útil per travar l´arbre de lleves de cotxes japonesos.
Gravació de la reunió pel programa dedicat al món del motor a
Maresme Digital tv.

03-10-12
08-10-12
12-11-12
15-11-12
24-11-12
29-11-12
01-12-12
10-12-12
17-12-12
18-12-12

Xerrada informativa al nou espai de la Fagem dels responsables
d´Appplus Itv Argentona sobre noves normatives.
Explicació de la nova normativa de la etiqueta dels pneumàtics, amb
especificacions de consum de combustible, eficàcia d´adherència i
soroll.
Repartiment de dècims de loteria.
Assistència a la Nit amb Futur i d´entrega de premis Cre@tic.
Cursa de Karts a Lliçà de Vall.
Assistència a la Nit de la Fagem.
Sopar de germanor de Sant Eloi.
Sessió informativa sobre gestió de morositat i cobrament mitjançant
monitoris a càrrec de l´advocada Susanna Fernández Boix.
Xerrada informativa d´aspectes del Coaching impartida per Mauro
Delgado.
Inici curs Sistemes Seguretat actius i passius de l´automòbil.

