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ANNEX I

INFORME MEMÒRIA DEL PRESIDENT

INFORMACIÓ CORPORATIVA:
• RELACIONS INSTITUCIONALS.
L’associació està molt ben relacionada amb altres institucions, tan empresarials com
amb les administracions públiques:
-

Amb les organitzacions empresarials conformen un engranatge que permet
canalitzar totes les qüestions i inquietuds als àmbits que correspongui: local,
provincial, autonòmic i estatal.

-

Amb les administracions, procurem mantenir relació amb totes, però especialment
fluida amb aquelles que afecten més al nostre sector: indústria, diputació, consum,
trànsit...

-

Cambres de Comerç. A cada Cambra el sector hi estem representats des del 2019,
amb els següents associats:
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• Girona (Sr. Jordi Teixidor, OLOT MOTOR SL)
• Palamós (Sr. Jordi Mató, COMERCIAL AUTONÀUTICA)
• Sant Feliu Guixols (Sr. Joan Casas, CASAS MASGRAU SA)
▪ Sr. Joaquim Casas.
▪ Membre de la comissió Nàutica
Durant l’any 2019, l’associació ha participat a diferents reunions i activitats provinents
de tots aquests àmbits que a continuació relacionem per odre cronològic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09/01
22/01
23/01
24/01
28/01
29/01
01/02
06/02
08/02
11-12/02
27/02
28/02
12/03
14/03
15/03
21/03
22/03
27/03
27/03
27/03

Institut Montilivi
Comitè Executiu
FECATRA. Assemblea General
Servei Català de Trànsit
Consell Municipal de la FP. Plenari
Visita IES BAIX EMPORDÀ
Constitució Taula de Co-Gestió Litroal del Baix Empordà
SS- TT Ensenyament
CETRAA – INFORMACIÓ TÈCNICA
Faconauto. CONGRÉS
SIGNUS.
CMFP. Taula Oferta FP
IES MONTILIVI. Comisió FP DUAL
CETRAA. Reunió Secretaris
CETRAA. Junta Directiva
Junta Directiva de CORVE.
Visita EINA DIGITAL
Institut Montilivi (Seguiment cicles, implementació Premi)
SIRCAT
INSTITUT MONTILIVI.

•
•
•
•
•
•
•

29/03
09/04
15/05
15/05
06/06
12/06
13/06

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13/06
14/06
19/06
03/07
03/07
10/07
11/07
16/07
23/07
03/09
09/09
17/09
19/09
27/09
28/09
03/10
08/10

FECATRA. Reunió FMI
Consell Escolar Territorial (Ensenyament)
FECATRA. Junta Directiva
Assemblea General FECATRA (ELECCIONS)
Assemblea FNA 66 -Syndicat des Artisans
Comitè Executiu CORVE
Escola d’estiu Jordi Comas,
o Reconeixement empresa: Àngel Blanch SA
CETRAA. Reunió Secretaris
CETRAA . Junta Directiva
INSTITUT MONTILIVI. Entrega Premi Alumnes Cicles Grau Mig
FECATRA. Reunió Secretaris
INSTITUT MONTILIVI. Reunió Vehicle Industrial Dual
ADIN. Assemblea General Ordinària.
FOEG. Assemblea General
Reunió Projecte Stand. Fira de Girona
Consell Escolar Territorial (Ensenyament)
Reunió Delegat Territorial Ensenyament
FECAVEM. Preparació Barcelona Talks
FECATRA. Barcelona Talks (Presidents)
FECATRA. Reunió de Secretaris
Reunió Secretaris, Junta Directiva, Assemblea CETRAA
Cetrauto (Càceres)
Prefectura Provincial de la DGT.
Reunió Cap de l'Àrea de Mossos de Trànsit de Girona
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08/10
Reunió President Diputació de Girona
09/10
Jornada Automòbils Talks
16/10
Taula Co-Gestio Litoral
17/10
Comitè Executiu
22/10
FECATRA. Junta Directiva.
22/10
CECOT. Nit de l’Empresari (TCN – BCN)
29/10
Inauguració Fira de Mostres
25-31/10 Fira de Mostres. Estand “Mobilèctric”
30/10
Reunió de Comitè Executiu
30/10
Taula rodona “Mobilitat elèctrica”
07/11
Celebració 75è Aniversari Gremi Tallers BCN
08/11
Reunió Patronal Conveni Metall
08/11
Reunió Comissió Paritària Conveni Metall
14/11
Entrega Premi Sorteig stand Mobilèctric
14/11
Reunió Fira Girona-Enginyers GI- CORVE. 6622/11
Reunió ETG
14/11
Jornada Treball. Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.
22/11
Reunió Institut Montilivi
25/11
Visita Perpinyà. Asssociació, Chambre de Métiers i l’escola nàutica al Licée Rosa
Luxembourg.
27/11
Reunió Comissió Paritària Metall
27/11
Visita Empresa Vins i Licors Grau
27/11
FOEG. Assemblea General.
28/11
II Jornada Emprenedoria (Aj. Girona)
28/11
Reunió Secretaris Cetraa
29/11
Reunió Junta Directiva Cetraa
03/12
CORVE. Junta Directiva
03/12
CORVE. Assemblea General
03/12
Jornada Tècnica. Mobilitat Elèctrica
10/12
Consell Escolar Territorial (Ensenyament)

• ASSOCIATS
Altes noves 2019

10

Baixes afiliació 2019:

28

CONCURS DE CREDITORS
FALTA PAGAMENT
SUPRESSIÓ DESPESES
VOLUNTANT PRÒPIA
JUBILACIÓ
TANCAMENT PER FUSIÓ
TANCAMENT TALLER

14 de les baixes són per jubilació, tancament de l’empresa o fusió amb un altre
empresa

2
7
4
1
3
2
9
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ACCIONS DESENVOLUPADES I ACORDS:

•

ACORDS DE COL·LABORACIÓ:
- SERVISEGUR
- MONTEPIO DE XOFERS
- BTF ENGINYERS (ESTALVI ENERGÈTIC AMB ELÈCTRIC AVELLANA)
- REINVAC
- COMERCIAL PAPERERA
- SIRCAT
- CATOR
- APLISER

• CONVENIS CORVE :
- Conveni BANC DE SABADELL
- Conveni AGÈNCIA ESTATAL TRIBUTÀRIA. Pagament i gestió telemàtica com a
col·laboradors per als clients (Impost matriculació). Inclou també, per a les
nàutiques, la inscripció al registre d’embarcacions d’alta velocitat i les
comunicacions relatives al seu ús, dels seus clients.
- Conveni AGENCIA CATALANA DE TRIBUTS. Pagament telemàtics impost de
transmissions.

•

CONVENIS CETRAA

CETRAA desenvolupa acords i convenis als quals poden acollir-s’hi els associats a
CORVE:
- CONVENI AUDATEX. Els associats poden gaudir dels serveis de valoracions sense
haver de comprar la llicència. Només han de pagar per les valoracions obtingudes a
un preu molt interessant
- CONVENI GT ESTIMATE. Els associats poden gaudir dels serveis de GT Estimate
amb uns preus molt interessats
- CONVENI CARS MAROBE – INFORMACIÓ TÈCNICA AUTOMÒBIL. Descomptes en
la subscripció
- NILSA TELEMÀTIC
- DGT. PLATAFORMA LIBRO DE TALLER. És un projecte nascut de l’acord entre
CETRAA i la DGT. Els tallers podran registrar els manteniments i operacions
realitzades en el vehicle en una plataforma. Així en els informes dels vehicles, a
més de les ITV’s sortirà el seu historial de manteniments, cosa que afegirà valor al
vehicle. Un vehicle ben mantingut ofereix més garanties de seguretat.
- DGT. PLATAFORMA EMISSIÓ DISTINTIUS AMBIENTALS. La DGT i CETRAA
arribaren a un acord pel qual les associacions podem emetre distintius ambientals.
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Els taller poden oferir aquest servei als seus clients per que no s’hagin de desplaçar
a una oficina de correus que tingui el servei o al gestor.
- ZDK. ACCÉS A LA INFORMACIÓ TÈCNICA FABRICANT. Cetraa ha avançat en
aquest camp. Ha arribat a un acord amb l’Associació de tallers alemanya per
traslladar el seu model a l’estat espanyol. Una plataforma de connexió amb les
marques per obtenir la informació tècnica dels vehicles amb un dispositiu únic.

•

CAMPANYES I ACCIONS:

-

CETRAA. Direct Access - Driving Process. Proposa davant a UE la creació d’un marc de
polítiques per a oportunitats de digitalització equitatives, permetent així als tallers i altres
proveïdors de serveis independents contribuir al potencial de creixement de l’economia
de dades digitals d’Europa, tenint en compte que aquestes mesures també permetran als
tallers tenir accés directe i continu a una plataforma telemàtica interoperable
estandarditzada, segura i d’accés obert. Aquesta solució garanteix un alt nivell de
seguretat i protecció de dades salvaguardant a la vegada la competència, innovació i
elecció del consumidor.

- INTRUSISME.
o Campanya de denúncies. Accions conjuntament amb Seprona i Inspecció
de Treball.
o Accions conjuntes a nivell de Fecatra i Cetraa de denúncia mediàtica
durant tot l’any

SERVEIS
L’associació ofereix a més de la tasca de lobby una àmplia gamma de serveis:
- Consultoria personalitzada. Per via telefonia, correu electrònic o atenció física al
despatx de l’associació. Informació i assessorament en tots els àmbits: fiscal,
laborals, civil, mercantil.
- Emissió de circulars, informació i documents per mantenir les empreses al corrent
de les normatives vigents en tot allò que afecta l’activitat empresarial. Totes les
circulars són incorporades a la pàgina web, juntament amb molta altra
informació: normatives, models de document, informes, estadístiques...
- Catàleg de cartells i models de documents. Al 2019 s’han redissenyat els cartells
d’informació recomanada i s’han fet arribar juntament amb el calendari 2019 a
tots els associats.
- Catàleg de serveis específics: tramitacions de RASIC, manipuladors de plaques,
altres residus , obtenció d’antecedents a trànsit, emissió distintius ambientals,
- Eines per als associats: butlletí/cercador de preus VO, estadístiques de
matriculacions, plantilla per al càlcul del preu-hora.
- Pàgina web. Eina important d’ús dels associats que permet accedir a la informació
i documents en qualsevol moment. Comptem amb una mitjana de 80 usuaris
distints diàriament. També tenim presència al facebook, instagram i al twitter per
amb molta menys intensitat.
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Cal promocionar el potencial de la pàgina web com a eina per als associats, pel
contingut informatiu i material per als associats.
També cal difondre les eines que incorpora per a la interacció entre els
professionals o a l’exterior de recanvis obsolets, traspassos de maquinària...
Els serveis més utilitzats i que es donen al dia a dia de l’associació són:
- consultes telefòniques i per correu electrònic en matèria de dret civil i mercantil
que fa referència a conflictes contractuals amb empreses de serveis externs o a
les relacions amb els clients; en matèria laboral, tant de contractació de nous
treballadors, com dubtes sobre la nòmina o conflictes amb els treballadors; i
relatives a les darreres circulars que s’envien.
- Orientació conflictes clients. Han disminuït considerablement les Juntes Arbitrals.
Només arriben a l’associació per a participar com a membres del tribunal els casos
que superen 300€ de reclamació. Al 2019, no ens en va arribar cap.
La majoria de les empreses han optat per no estar adherits, per la qual cosa
Consum tramita una proposta de mediació que arriba directament a l’empresa
reclamada. Gràcies a la orientació de l’associació, dels 48 casos que han estat
consultats, 20%, obtingué una solució acordada per mediació de consum, un 2%
el taller acceptà la reclamació i un 1% no acceptà la reclamació i acaba amb
expedient sancionador. La resta han quedat arxivats.
- Servei de tramitacions: Informes de Vehicles, RASIC, burofax, tractament residual
del vehicle, reclamacions, responsable tècnic de taller... Destaquem:
En concret, destaca. A l’any 2019, s’han tramitat 3281 sol·licituds de dades de
vehicles.
o Obtenció d’informes de vehicles, per la rapidesa i eficàcia en
el servei i el cost simbòlic aplicat
3444
o Rasic:
41
o Jurídics
52
o Responsable Tècnic de taller
11
- Emissió de distintius ambientals.

247

- Confecció de cartells de preu-hora. Es confeccionen al voltant de 200
cartells cada any. És un servei gratuït
- Emissió de circulars, missatges i comunicacions. S’han circulat 202 mails massius i
s’han emès 50 circulars informatives i 62 Notes informatives.
- Missatgeria i correu. Al final d’any es tracten 12.000 mails, provinents
d’institucions, associats, col·laboradors A més d’un gran nombre de mails
informatius de premsa.
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FORMACIÓ
Des de fa uns anys l’obtenció de fons per a l’execució de cursos subvencions ha estat
retallada. Els fons són distribuïts a Patronals d’àmbit superior, intersectorials, consells
comarcals i sindicats.
CORVE ha optat, com a socis de Foeg, Cetraa, Foment... d’adherir-se a les seves ofertes
formatives i fer difusió de les accions que, encara que la majoria intersectorials, poden
ser necessàries per als treballadors i autònoms del nostre sector.
Des de l’associació, en tot cas, s’executen accions directes de formació més
especialitzada: manipuladors de gasos, responsable tècnic de taller (1 curs), formació
obligatòria per a treballadors del metall.
L’associació manté contacte amb els Instituts de FP amb la finalitat de poder participar,
si s’escau, en els projectes docents o accions dels centres que contemplin la participació
del sector. D’aquesta forma estem en contactes amb els diferents centres i institucions
vinculades a la formació professional, tal com es desprèn en el detall de reunions i
activitat de l’associació.
- FORMACIÓ DUAL. Aquesta és una assignatura no aprovada. És a dir, tot i la
voluntat del sector en participar en la formació dels futurs professionals, la
rigidesa de la legislació i els criteris aplicats per l’administració han fet que hagi
costat conscienciar les empreses sobre la importància de col·laborar. Durant l’any
2019 l’empresariat continua mostrant-se implicat.
Arrel d’això l’Institut Montilivi juntament amb els concessionaris de vehicles
industrials i CORVE, han iniciat el projecte Trucks&Bus per poder promocionar
alumnes en aquesta especialització. El projecte ha estat un èxit, atès que ha engrescat
a un nombre d’alumnes per poder executar-lo. L’institut realitza part de les pràctiques
acadèmiques traslladant el grup i professorat a l’empresa. A més a més es combina
amb la formació dual, en què els alumnes passen gairebé 2/3 del curs a l’empresa.
-

PROMOCIÓ FORMACIÓ/CAPTACIÓ NOUS TALENTS. Es dona continuïtat al projecte
per a la difusió de la formació com a valor imprescindible, per a promocionar la
formació professional per a que els joves vegin aquesta via com una porta al seu
futur professional.

-

JORNADES/SEMINARIS/FORMACIÓ CONTÍNUA. L’associació aprofitant la seva
posició dintre d’un engranatge d’associacions i federacions empresarials ofereix
formació continua, jornades i seminaris, algunes d’organització pròpia.

•

L’ASSOCIACIÓ COM A “LOBBY”.

L’associació com a ens representatiu. CORVE es concebí a l’any 1977 per a ser el
portaveu del sector, per a la defensa i protecció dels interessos. L’associació agrupa
diferents activitats i pretén captar les preocupacions i inquietuds dels empresaris per
fer-les arribar als responsables de les administracions competents. També estem
pendents de les accions i o actuacions normatives per tal de presentar, si s’escau,
esmenes. Així doncs, aquest any, hem intervingut:

- Inspecció de Treball i Seguretat Social. Conèixer les intencions de la Inspecció en les

seves actuacions permet informar als associats i orientar-los prèviament.
Col·laboració en matèria de comprovació de presumptes activitats il·legals. D’altra
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banda la bona relació permet la canalització de consultes directes de qüestions i
problemàtiques plantejades pels associats.

- Col·laboració i bones relacions que permeten disposar d’informació prèvia a

campanyes de comprovació. El coneixement previ de l’abast d’aquestes
comprovacions, permet orientar els socis per poder tenir una resposta més ràpida als
requeriments. També col·laborem en matèria de comprovació de presumptes
activitats il·legals. D’altra banda la bona relació permet la canalització de consultes
directes de qüestions i problemàtiques plantejades pels associats.

- Per mitjà de Cetraa, Fecatra, Fecavem i Foeg, també s’ha intervingut en l’aportació

d’esmenes en les propostes normatives i/ o en la seva aplicació. També actuacions
de seguiment:
o Carta d’artesà. L’automoció va desaparèixer del catàleg. La nostra intervenció
va permetre que incloguin la restauració i reconstrucció de vehicles. Per tant
els tallers que facin restauració de vehicles poden demanar aquest
reconeixement.
o Gasos fluorats. Es manté una relació fluida per seguir els canvis normatius i
poder-los informar i implementar.
o Residus. S’ha defensat el taller com a petit productor per tal d’evitar la
imposició de taxes i la implementació de formularis en la gestió dels residus.
L’Associació ha participat d’una forma molt PRO-ACTIVA en defensa dels
associats, intervenint i mediant per resoldre el conflicte i problemàtica general
per Signus a Girona.
o Models de documents per als tallers. La bona relació permet consensuar els
formularis d’ús del taller en les relacions amb els seus clients.
o Plans i ajuts per al Sector. S’ha canalitzat des de Fecavem cap a Faconauto i
Ganvam les inquietuds del sector de la distribució, aconseguint amb dificultats
un pla d’ajuts en la mobilitat elèctrica, que sens dubte han suposat una
empenta important.

- Per mitjà de CETRAA, s’han canalitzat totes aquelles qüestions que depenen del
govern central, com ara:

o Tallers mòbils. Participar en les converses amb Indústria davant la seva intenció de
regular l’activitat de tallers mòbils a banda dels tallers convencionals.
o Medi Ambient. Qualificació ecològica dels vehicles automòbils per incloure les
millores en els vehicles (transformació a gas...) i siguin reconegudes en la
qualificació d’ecològics.
o Llibre electrònic de manteniment (Libro Taller). S’ha materialitzat i el Libro Taller
ja és un fet al 2019. Les empreses es poden inscriure per accedir-hi, registrar-hi
les seves operacions i consultar-lo.
o Accés a la informació tècnica dels fabricants. Participació per mitjà de CECRA
(organisme europeu) per a que els tallers lliures tinguin accés a la informació
tècnica del fabricant Al 2019, el projecte d’accés als tallers també pren un gir i les
associacions comencen a organitzar-se per poder facilitar el servei als associats.
o Campanyes mediàtiques de millora d’imatge del taller.
o Formació obligatòria Conveni Nacional del Metall. CORVE ha estat reconegut com
a centre per impartir aquesta formació.
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- Directament o per mitjà d’ADIN, s’ha intervingut davant la Capitania de Palamós
davant conflictes de tramitacions nàutiques, així com en les converses hagudes al
Ministeri i/o administracions catalanes en totes aquelles qüestions que afecten
l’activitat nàutica (titulacions, formularis taller, formularis venda, normatives
ambientals...) canalitzant les aportacions de les empreses del sector. Intervencions
concretes:
-

Protecció de Cap de Creus

-

Protecció litoral Baix Empordà

- Col·laboració amb Mossos d’Esquadra de Trànsit i de Seguretat Ciutadana:
o Difusió i col·laboració en la localització de vehicles donats a la fuga

o Difusió d’alertes sobre possibles estafes i mecanismes d’actuació per prevenir les
empreses
o Recomanacions en matèria de seguretat

- Intrusisme. Malgrat les dificultats i traves en matèria jurídica, l’associació no cessa en
la seva tasca. És una tasca complexa, ja que hi ha casos en què es difícil la
comprovació per part de l’administració. D’altra banda la tramitació és lenta, ja que
han de complir amb els procediments administratius legals. No obstant això, no hem
desistit en la tasca de denunciar totes aquelles situacions irregulars. A l’any 2019
s’han tramitat 21 denúncies.

- Xarxa Gironina per a la Reforma Horària. En previsió de possibles normatives,

l’associació s’adherí a la xarxa per fer seguiment de les accions i mesures per a
facilitar l’adaptació en els centres de treball i empreses, així com estar al corrent de
l’experiència de les empreses que s’han avançat i han implementat la reforma
horària per a la conciliació de la vida familiar i laboral.

- Sindycat des Artisans. La relació amb aquesta organització empresarial serveis per
ajudar-nos mútuament per conèixer les inquietud, així com les problemàtiques que
afectes als nostres empresaris a ambdues bandes, posant en comú el coneixement i
aprendre mútuament de com ajudar els nostres empresaris.
PROJECTES I ACTIVITATS INICIADES o EXECUTADES::
•

Millora i ampliació de serveis. Seria interessant potenciar els serveis de l’associació i
estudiar nous serveis que puguin interessar-los. Estem treballant en aquesta línia.
Ja actualment procurem donar resposta als associats en les seves demandes
d’informació i serveis, alguns fora de la carta habitual

•

CETRAA . Projecte Distintius ambientals.

•

CETRAA. RMI/Accés a la informació tècnica. El projecte comença a avançar. Ja fa
anys que CETRAA està treballant en l’accés lliure a la informació tècnica del
fabricant. Un cop això és possible, ara es tracta d’anar més enllà per fer-ho realitzat
creant un sistema organitzat per a que els tallers puguin accedir a la informació,
ajudant-los en l’acreditació i connexió a les diferents plataformes

•

Projecte IDEX - LIBRO DE TALLER (CETRAA). S’arriba a un acord amb la DGT per
desenvolupar una plataforma d’accés( a càrrec de CETRAA) que permeti registrar
les operacions de manteniment i reparacions a la fitxa d’un vehicle.
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•

AENOR. Norma per a tallers

•

Jornades/Formació.
CETRAUTO – Càceres Setembre 2019
Barcelona Talks.
Curs Responsable tècnic de tallers (obtenció)
Escola d'estiu Jordi Comas 2019 (juny)
III Observatorio del VO de la distribución oficial
Curs Responsable tècnic de tallers (ampliació branques)

Com a socis de la Foeg (Patronal gironina) hem pogut oferir, a més, un catàleg de
jornades i formació molt interessant i per a tot tipus d’empreses
• Trobada Anual Associació i entrega Cuardó Narcís Casas i Masgrau. S’acordà i ratificà
a l’assemblea de fer-ho cada 2 anys. Es va aprovar de fer una provisió comptable pel
50% del pressupost de la jornada per concentrar-ho a l’exercici de 2020
• Expojove. CORVE va participar al Saló Expojove. La iniciativa es desenvolupa en el
marc del Projecte Formació/Captació nous talents. La finalitat era donar a conèixer
les oportunitats que ofereix el sector de l’automòbil i la nàutica. Es varen editar uns
vídeos promocionals que es projectaven durant el saló i que posteriorment es varen
fer arribar als instituts de FP, amb l’objecte que els professors d’orientació poguessin
utilitzar-los i mostrar-los als alumnes. El sector de l’automòbil i nàutica són molt
transversals i ofereixen llocs de treball molt diversos: administratius, màrqueting,
publicitat, venedors, receptors, tècnics, electromecànics....
• Mobilèctric. Juntament amb el Col·legi d’enginyers CORVE va tenir presència a la Fira
de de Mostres de Sant Narcís de Girona en un estand informatiu sobre la mobilitat
urbana.
• Premi Cicles Formatius. Amb la finalitat d’incentivar els joves que estan cursant els
cicles formatius d’Automoció, es va crear un Premi per als millors alumnes de les
promocions de Cicles Formatius de Grau Mig dels Instituts Públics de Formació
Professional. La iniciativa va estar molt ben acollida pels centres. Iniciatives com
aquestes ajuden a motivar els alumnes i fan que els seu rendiment millori per tal
d’assolir un expedient acadèmic més brillant. Els vídeos es poden consultar als
següents
enllaços:
-

Tècnics en reparació: https://youtu.be/GDPhqa7YuzM

-

Nàutica: https://youtu.be/Vupl_y6i6MY

-

Comerç: https://youtu.be/k6xnUBbZQAg
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ECONOMIA DE L’ASSOCIACIÓ
En compliment de La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, CORVE, per la seva naturalesa resulta ser un subjecte obligat i
s’enmarca en l’apartat a) de l’article 3 d’aquesta Llei.
És per això que fa pública la informació econòmica de la gestió econòmica de l’associació.
El detall de la informació, està a disposició dels associats.
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