ASSOCIACIO DE TALLERS DE REPARACIO D´AUTOMÒBILS DEL MARESME (A.T.A.M.A.)
RESUM MEMÒRIA D´ACTIVITATS 2021
ATAMA – 73 TALLERS ASSOCIATS
ALTES:
TALLERS ABERON
TALLER MINGUEZ
CANVI DE NOM:
Tallers Masó - Motorsag
Diesel Maresme – Gruas yTransportes Ripotrans
CURSOS:
27-03-21
27-03-21
31-05-21
27-09-21
02-10-21
04-10-21
25-10-21
13-11-21

Vehicle híbrid i elèctric nivell I
Diagnosi i oscil·loscopi nivell I
Curs obligatori Prevenció Riscos Laborals
Curs obligatori Prevenció Riscos Laborals
Vehicle híbrid i elèctric nivell II
Curs obligatori Prevenció Riscos Laborals
Curs on-line 6h PRL
Diagnosi i oscil·loscopi nivell II

EINES:
Kit distribució VAG motor 2.0 FSi
Renovació extractor injectors grup VAG
Mesurador compressions Diesel Motometer
Kit distribució Opel Astra/Meriva 1.6 CDTi
Útil frens Volkswagen
Kit extractor cargols torx i allen (7 peces)
Kit extractor cantons rodons
Extractor injectors common rail
Kit distribució BMW motors N42/46/46T
Bloquejador pinyó arbre lleves Renault/Nissan 1.8 16v
Extractor politja bombada motor VAG
Pistola sorrejadora
Extractor filtres oli 60-80mm
Kit distribució Opel/Nissan/Renault 1.6 Dci
Oli recanvi màquina fums
Útil per la cadena de distribució Bmw/Mini/Psa
Kit bloquejador cigonyal per la corona Bmw
Kit distribució Land Rover/Jaguar/Ford motor V8
Kit distribució Mercedes M271
ITV:
Pressió per demanar que no s´apliqui reducció en els terminis de validesa.
Queixa al Maig per les cues que es formen a l´estació.
Informació als tallers del nou servei que ofereix itv d´enviar una persona al taller per passar la
inspecció.
Recordatori de portar tots els cinturons posats i que amb Defectes Greus el vehicle només pot
circular per anar directament al taller.
Novetats al Juliol com a defectes Greus: llum airbag, retrovisors, lectura comptaquilòmetres.
LÚDICA:
Saló AutoPro a la Fira de Sabadell
1

SERVEIS D´EMPRESES:
Fundació Maresme: servei de recollida de paper i cartró
Qualia: Protecció de Dades, Prevenció de Riscos Laborals i Formació.
Peradejordi: Prevenció de Riscos Laborals i Formació.
App Desguacer: web per buscar peces de desguàs.
Recambio Fácil: plataforma a nivell nacional de compra de recanvi original, paral·lel i ocasió.
Sircat: Nou servei de recollida de residus amb tarifa plana.
Tunap: empresa de productes químics.
Caser: assegurança tallers i salut.
Tecnobee: empresa dedicada a la venda d´eines, consumibles, maquinària, específics motor.
Orbis: estacions de recàrrega de vehicle elèctric.
Iluro Riders: servei de recollida i entrega dels útils amb motos elèctriques.
Auxi-Foc: revisió i timbrat d´extintors.
Claim Center: reclamació de sinistres, pèrdua de valor d´un vehicle.
AC82: revisió i legalització de compressors.
Ecowash: rentat de vehicles en sec.
ACCIONS:
Col·laboració anual amb la Creu Roja de Mataró.
Canvi de forma de pagament de la quota dels associats. Passa de semestral a quadrimestral.
Recordatori informació normativa obligacions del taller amb el client.
Signatura d´un conveni amb Qualia amb bonificacions trimestrals pels tallers.
Consulta al Gremi sobre la obligació de la contractació anual de la Protecció de Dades.
Informació als tallers del nou impost de CO2 i del tràmit per passar un vehicle a clàssic.
Suport de la Fagem amb les incidències amb el Sepe.
Recordatori d´Ajuts a les empreses de Mataró, per despeses derivades de la pandèmia.
Actualització de l´apartat Stock a la web amb la incorporació de nou material.
Nou Decret 159/2021 amb les novetats en el servei d´auxili a la via pública.
Actualització del cost de l´assegurança de Conveni Col·lectiu.
Entrevista del Consell Comarcal a Joan Alemany pel Pla de Reactivació Socioeconòmica.
Canvi del compte bancari a Cuenta Negocio per abaixar les comissions.
Actualització dels membres del consell de Punt Fagem.
Comanda conjunta de mascaretes ffp2 i quirúrgiques R2.
Informació dels nous requisits per obtenir el Títol de Responsable de Taller.
Entrega d´etiquetes de canvi d´oli personalitzades millorant el tipus d´adhesiu.
Informació als tallers del gas aire condicionat regenerat i impost corresponent.
Millores a l´aula amb la compra d´un nou projector i una pantalla enrotllable. Canvi d´orientació de
les taules.
Renovació del conveni amb Banc de Sabadell.
Revisió llistat útils disponibles del taller Genís Oliveres de El Masnou.
Informació als tallers del nou Registre retributiu de les plantilles.
Creació del grup de whatsapp “Atama Avaries” per consultes entre tallers.
Nova pestanya a la web d´Atama amb un recull de les Averies Resoltes.
Informació de la nova etiqueta dels pneumàtics i els criteris de la seva caducitat.
Revisió de les diferents marques de recanvi defectuós.
Nova forma de petició dels útils habilitant un número de whatsapp.
Informació del projecte 3R Plats i Gots de la Fundació Maresme.
Avís d´alerta d´estafa mitjançant l´enviament de correus fraudulents.
Participacions loteria nº 96950.
Informació de la Llei 58/2003 sobre modificacions en els programes de gestió de taller.
Petició a la Policia Local de la retirada d´un vehicle abandonat al Camí Capellanets
Seguiment tallers il·legals.
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