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

 

MEMÒRIA D´ACTIVITATS 2014 
 
 

13-01-14 Aprovació dels comptes del 2013, pressupost 2014 i quotes que es 
mantenen igual.  

13-01-14  Aprovació de modificar la quota d´alta de 10 a 50€, partida que anirà 
íntegrament a eines. 

18-01-14 Compra kits distribució Volkswagen i Renault  i peces de kits existent 
que estan en mal estat. 

24-01-14 Reunió amb Gremi de Granollers per combatre la competència 
deslleial. 

27-01-14 Sopar- botifarrada com a benvinguda d´any al taller de Pere Cabot. 
03-02-14 Reunió amb CEO Maresme per ser els gestors del residus d´orgànic i 

paper-cartró. 
10-02-14 Compra d´un rellotge comprovador common, rail, un pels tubs dels 

turbos i un útil per fer el buit als circuits. 
15-02-14 Acord amb Gas Natural (electricitat), Tarracoil (aditius i netejadors) i 

Autoreparacions Cabrera (reparació de llandes) per millorar preus als 
tallers. 

20-02-14 Compra d´un útil distribucions Ford Transit D. 
01-03-14 Noves altes: Pitman de Cabrera i Rocauto. 
06-03-14 Inici del curs d´injecció common rail. 
10-03-14 Renovació de càrrecs: reelecció de Pere Cabot com a president i de 

tota la seva junta mantenint els mateixos càrrecs. 
17-03-14 Inici del curs de manipulador de gasos fluorats.  
20-03-14 Visita a les instal·lacions d´ADBosch a Riudellots i Figueres. 
07-04-14 Xerrada informativa del Gremi de Barcelona sobre titulació de 

Responsable de Taller i una altra de com aplicar al client el cànon de 
l´aire condicionat. 

14-04-14 Entrega als tallers d´etiquetes d´oli personalitzades. 
14-04-14 Acord amb Grupcom (Vodafone empreses) i amb Gestoria Lluis 
07-05-14 Trobada de tallers a les aules de la Fagem organitzada pel Gremi de 

Barcelona per tractar temes de competència deslleial, normatives, 
formació, prejubilació, etc. 

09-05-14 Acord amb Reciclauto per millorar servei i descomptes. 
12-05-14 Compra d´útils per les distribucions del BMW 1.6, Opel Chevrolet. 

Extractor de braços de limpia, clau XZN i útil per afluixar axials barra 
direcció. 

13-05-14 Compra d´una guillotina per extreure coixinets de canvi. 



14-05-14 Reunió amb Alma Elèctric per demanar informació sobre la nova 
normativa de les inspeccions i manteniments de les instal·lacions 
elèctriques. 

01-07-14 Incorporació a la zona restringida de la web, d´una pestanya 
d´empreses col·laboradores. 

05-07-14 Sortida lúdica al Sot de l´Aram a Pineda de Mar. 
07-07-14 Reunió amb reciclatges R3M per pactar preus ajustats en la recollida 

d´oli, altres residus i lloguer de màquina netejapeces. 
10-07-14 Acord amb lnDubio Advocats per portar la gestió de processos 

monitoris. 
14-07-14 Roda oberta d´opinions dels tallers per la tendència del client a 

comprar peces d´ocasió, per internet o directament al recanvista. 
10-09-14 Noves altes: David Oliva i Motor a Punt de Vilassar de Mar. 
20-09-14 Cursa de Karts a Lliçà de Vall. 
04-10-14 Visita a les instal·lacions de CRO-Grup Quadis a la Zona Franca de 

Barcelona. 
10-10-14 Acord de millora de descomptes amb Enganx Remolc Thule. 
17-10-14 Inici del curs de manipulador de Gasos Flourats. 
30-10-14 Xerrada tècnica sobre turbos VG, organitza Exserauto. 
04-11-14 Visita a la fàbrica Seat de Martorell, organitza Motorsol. 
05-11-14 Xerrada tècnica sobre distribucions Contitech, organitza Rec.Gaudí. 
10-11-14 Compra d´un útil de distribució de Cherokee/Voyager motor 2,5/2,8 i 

una per el kit pels casquets de Volkswagen per tenir de recanvi 
13-11-14 Aprovació de la quota d´alta als nous associats de 300€ que aniran 

destinats a la partida d´eines. 
15-11-14 Sortida lúdica als boscos d´Orrius. 
18-11-14 Curs tècnic comercial de pneumàtics a Castellbisbal. 
26-11-14 Assistència a la Nit de la Fagem. 
29-11-14 Sopar de germanor de Sant Eloi. 
10-12-14 compra d´un kit complert per a pinces de fre (217€) i un fixador arbre 

de lleves de motor VAG 1.2 4 cil 
15-12-14 Repartiment de dècims de loteria. 


