Un any més, el passat més d’Octubre es varen celebrar les trobades dels Tallers de Reparació d’Automòbils de les zones del Ripollès, Osona , la Garrotxa, i la Selva ,Gironès, Alt i Baix
Empordà organitzat per la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya.
A l’acte van assistir una àmplia representació dels tallers de les zones i va comptar amb l’assistència del President del Gremi d’Automoció el Sr. Domingo Comas i el Secretari General el Sr. Carles Torras, així com el Director General de La Unió Empresarial IntersectorialCercle d’Empresaris, el Sr. Joaquim Colom.
La trobada de la zona d’Osona es va celebrar al Restaurant Masramon de Gurb (Vic) lloc habitual de les trobades del Gremi, i a la zona de Girona a S’Agaró, Baix Empordà, a l’Hotel
Barcarola, on s’han dut a terme les darreres dues trobades, comptant amb una assistència
d’una setantena d’empresaris del sector de cada una de les zones.

Després d’una benvinguda per part del Secretari General, el Sr. Carles Torras, va començar
la jornada on es va parlar de temes importants pel sector com poden ser la gestió i recollida
dels residus i tot el que ha de tenir el taller per estar al dia, les noves mesures econòmiques
i fiscals que afecten els tallers, les noves normatives sobre el reglament de les modificacions que es fan en els vehicles i per últim les noves normatives de l’etiquetatge dels pneumàtics que ha entrat en vigor aquest 1 de novembre.
També es va fer esmena sobre un nou servei que ofereix el gremi, que consisteix en la possibilitat de que els tallers puguin oferir al client de realitzar la seva assegurança del vehicle
amb diverses companyies a partir d’una senzilla aplicació.
I en l’últim apartat dels actes, va prendre la paraula el President, el Sr. Domingo Comas, que
va fer una extensa valoració de la situació actual en la que passa el sector, fent esmena especial de la greu problemàtica actual, tant social com econòmica que tots estem patint.
Després dels parlaments es va servir un selecte càtering a tots els assistents, els quals tots
ells van aprofitar per fer un col·loqui i així poder aclarir tots els possibles dubtes sobre els
temes que es varen tractar.
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