ASSOCIACIO DE TALLERS DE REPARACIO D´AUTOMÒBILS DEL MARESME (A.T.A.M.A.)
RESUM MEMÒRIA D´ACTIVITATS 2020

ATAMA – 71 TALLERS ASSOCIATS
BAIXES:
TALLER MINGUEZ
VESAUTO
TALLERS MINGO
PNEUMÀTICS EUROPA
POSSIBLES ALTES:
Taller Tamayo de Premià de Mar
QRS del Polígon Mata-Rocafonda
Volmar – Volvo de Mataró
CANVI DE NOM:
Tecnocars Premià – AST 360
CURSOS:
17-10-20
07-11-20

Vehicle elèctric 1er grup
Vehicle elèctric 2n grup

XERRADES:
12-03-20
07-05-20

Codificador de claus i immobilitzadors d´Autel
Curs turbos (anul·lat)

EINES:
Rellotge mediador pressions
Renovació de peces d´útils antics que estaven trencades
Renovació kit de distribució de Renault
Renovació kit de reglatge de motors Ford, Renault, Volvo
Kit de distribució PSA motor vti 1.0/1.2
Got d´impacte de 46
Renovació útil per silemblocs
Clau vas femelles roda
Latiguills manòmetre

LÚDICA:
03-02-20

Sopar benvinguda d´any

ITV:
Tràmits d´apertura d´expedients a través de facturació diferida.
Queixa per les cues al Cap de l´Estació. Petició de línia només pels tallers.
Petició dels codis per a cada taller per fer les reserves des de l´app com a Colectivos Acreditados.
Quadre amb les noves caducitats dels vehicles amb pròrroga.
Informació de les noves normatives: en pneumàtics, frenada, airbags.
Reserva de 25 a 40 hores cada dia per facilitar el tràmit als tallers, mitjançant un grup de whatsapp i
enviant comprovant de la reserva per e-mail.
Queixa al cap de l´estació, demanant que el seu personal no faci segons quins comentaris al client
particular sobre la feina dels tallers.
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SERVEIS D´EMPRESES:
Elis: empresa que es dedica a la neteja de la roba de treball.
Weber: distribuïdors Weber i SPTools.
Desguaces la Cabaña de Vilanova del Vallès.
GAM: Gestoria Maresme per a tràmits de canvis de nom de vehicles.
Qualia: Protecció de Dades i Prevenció de Riscos Laborals.
Micro4: programa de gestió de taller i comptabilitat.
Banc Mediolanum: serveis de banca on-line.
Drivim: rentings per vehicles de substitució i de lloguer.
Coll Silvera advocats: proposta d´estudi reclamacions preu hora marcat per les asseguradores.
E- Systems: sistema de control horari pels treballadors.
ACCIONS:
Col·laboració anual amb la Creu Roja de Mataró amb 100€.
Recopilació d´informació d´autònoms, ertos, mòduls, lloguer, amb motiu de l´estat d´alarma.
Preparació de documentació de proveïdors que no poden donar servei per tancament.
Preparació de documentació de manca de material de protecció individual.
Confecció d´un tríptic pels tallers amb el protocol de desinfecció abans de reparar.
Consulta al Gremi si es pot cobrar per aquest servei, normativa sobre neteja amb màquina d´ozó.
Comanda conjunta d´equips de protecció individual i desinfectants.
Col·laboració amb el projecte altruista de pantalles protectores gratuïtes.
Petició d´etiquetes mediambientals.
Elaboració del cartell “Establiment Segur” per a tots els tallers.
Entrega d´etiquetes de canvi d´oli personalitzades.
Avís de frau de l´empresa Profesional Servicios, amb cartera de clients que busquen taller.
Proposta d´un taller de modificar a nivell de tots l´horari d´atenció al públic fins a les 18h.
Participacions loteria nº 82760.
Seguiment tallers il·legals: Foneria nº 47 i Calassanç Marques nº 71
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