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

MEMÒRIA D´ACTIVITATS 2013
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Aprovació dels comptes del 2012, pressupost 2013 i quotes.
Presentació cursos pel 2013 i calendari de reunions.
Compra kits líquids partícules catalitzadors.
Reunió al Tecnocampus impuls a les empreses dels polígons
industrials de Mataró sota el paraigües de la Fagem.
Consulta a Cator normativa oli emmagatzemat màxim 6 mesos.
Sopar inici d´any al taller de Pere Cabot.
Compra útil extractor injectors universal.
Entrega als tallers d´etiquetes d´oli personalitzades.
Presentació programa Tecdoc de Recanvis Gaudí a l´espai Fagem.
Incorporació a la zona restringida de la web de codis de claus i OBD.
Curs d´embragatges Luk a l´hotel Ciutat de Mataró impartit per
Gaudí.
Noves altes: Taller Angel, taller Campmany i Tecnocar Serveis.
Compra d´un kit de distribució per BMW motor N47.
Sortida lúdica a les tines del Bages. I visita al pont de Vilomara.
Reunió amb responsable Ajuntament per la tarifa de brossa industrial
aplicada als tallers.
Reunió amb dos responsables de tallers de Vic que volen crear una
associació similar a la nostra a la comarca d´Osona.
Acord amb Allianz mitjançant la Gestoria Lluis que ofereix
l´assegurança del taller amb cobertura als vehicles aparcats a fora.
Presentació del video de Sant Eloi 2012.
Curs de canvis automàtics impartits a TTA de Granollers.
Nova alta: A.R. Car.
Compra d´un kit de calat de distribució de BMW.
Reunió amb el cap de la policia de Mataró per treballar en el control
de tallers clandestins, vehicles que es reparen al carrer, boxes de
lloguer, vehicles abandonats al taller, etc.
Curs específic d´olis impartit per Cepsa.
Nova alta: Taller PAG.
Curs avançat de detecció d´avaries d´aire condicionat impartit per
Radiadors Ibañez.
Presentació dels cursos de formació del Consell Comarcal i
bonificacions de la Seguretat Social pels contracte de pràctiques.
Aprovació de la junta d´escollir a Pere Cabot com a membre del
consell d´administració de la nova societat Punt Fagem.
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Entrega de rellotges de càrrega i descàrrega d´Atama amb el llistat
de tots els tallers.
Aprovació de cobrar a les noves altes una quota de 50€ (abans 10€) i
destinar-la a la partida de compra d´útils.
Curs subvencionat d´autodiagnosi i OBD.
Compra d´un útil per muntar culates de Citroën, Peugeot i Mini.
Incorporació d´una maleta per mesurar pressions de gasolina.
Signatura de l´acord de col·laboració amb Umivale, empresa de
Riscos Laborals i Mútua d´Accidents.
Reunió amb el gerent de Gruas Marthe per fer pressió als seus
xofers de respectar l´elecció de taller de l´assegurat.
Informació als tallers dels tràmits per gestionar el desballestament
dels vehicles abandonats a les seves instal·lacions.
Nova alta: Taller Galdeano.
Assistència a la taula rodona d´un programa de Mataró Ràdio.
Campanya de quasi tots els tallers de sortejar 3 tablets gentilesa de
Cepsa pels canvis d´oli fets al Novembre.
Compra d´un kit universal per a les politges dels alternadors.
Informació als tallers de les tarifes que es paga per l´oli usat.
Compra d´un útil per muntar retens de cigonyal motors VAG i unes
alicates per anelles de seguretat de coixinets de roda.
Assistència a la Nit de l´empresari 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.
Repartiment de dècims de loteria.

