Què us podem oferir?
f Informació general i periòdica respecte a les
activitats i novetats produïdes en el sector de
l'automoció, la nàutica i afins, en tots els seus
àmbits: fiscal, laboral, jurídic, etc, trametent
informes confeccionats pels nostres serveis i
textos legals publicats al respecte.
f Atenció de consultes específiques. L'associació
compta amb el suport de gabinets d'assessors
i d'advocats que conformen els següents
serveis:
f Servei Laboral. Informació i assessorament en
tots aquells aspectes relacionats amb l’àrea
laboral i de recursos humans de l’empresa.
f Servei Fiscal. Informació i assessorament en
aquells aspectes fiscals que afectin l’empresa
i les activitats desenvolupades dintre de l’àmbit
que agrupa l’associació.
f Servei Jurídic. Informació i assessorament en
aquells ٛ spectos jurídics que afectin
l’empresa i les activitats desenvolupades dintre
de l’àmbit que agrupa l’associació:,
f Reclamació deutes
f Preparació
escrits comunicació crèdit
concurs de creditors
f problemàtiques clientes
f conflictos en les relacions contractuals…..
f Informació específica en altres àmbits:
Indústria, Medi Ambient, Arrendaments,
Urbanístics, etc. Per temes o qüestions en
aquestes matèries relacionades amb l’empresa
o les acitivitats desenvolupades que agrupa
l’associació.

f Informació específica per seccions: VEHICLES
INDUSTRIALS, CONCESSIONARIS, AGENTS
I SERVEIS OFICIALS DE MARCA,
MOTOCICLETES,
PNEUMÀTICS,
REPARACIÓ EN GENERAL, NAUTICA, ETC.
f Informació i suport administratiu en la
tramitació d’expedients als Serveis d’Indústria.
f Iinformació i suport administratiu en la
preparació de contractes laborals
f Obtenció de dades antecedents de vehicles en
24 hores (informes de Trànsit)
f Cercador digital de preus estadístics de
vehicles VO (turismes, industrials, motocicletes,
etc.).
f Informació eines gestió asseguradores.
Mensaelect
f Informació i confecció de rètols i impressos
necessaris en el funcionament del taller:
quadre horari de treball, horaris exteriors,
cartell de preu hora taller (vehicles i nàutica),
cartells d'informació a l'usuari, etc.
f Ajut en la confecció d'estudis econòmicosectorials respecte als costos sobre preu-hora i
d'altres.
f Convenis de descompte en telefonica fixa.
Telefónica.
f Convenis de descompte en telefonia mòbil.
Movistar.
f Convenis de descomptes en combustibles.
Repsol

f Convenis de descomptes en energia elèctrica.
(Fecsa-Endesa)
f Organització de conferències i jornades sobre
temes fiscals, laborals i econòmics.
f Cursos de reciclatge per a empresaris i
treballadors
f Cursos programes FORCEM
f Cursos per a l'obtenció del certificat de
responsable tècnic
f Informació i suport administratiu en el tràmit i
obtenció de certificats de responsable tècnic de
tallers
f Informació i suport administratiu en el tràmit i
obtenció de la carta d'artesà i carta d'empresa
artesana.
f Col·laboració amb els Instituts de FP de la
província de Girona, donant suport en la
coordinació perquè els alumnes facin
pràctiques compartides en els tallers (IPFP
Montilivi, IFP Baix Empordà, IFP Narcís
Monturiol...)
f Sala d’actes a disposició dels col·lectius i
seccions que integren l’associació com a sala
de reunions o aula..
f I tots aquells altres serveis que ens
suggeriu sempre que estiguin dintre del
nostre abast i competència com a associació.

