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Galtés és una empresa en plena
evolució, formada per un equip humà
de professionals que aposten per donar
un pas endavant i consolidar-se com a
empresa innovadora en instal·lacions i
serveis oferts.

Autoescola i Assegurances Galtés,
un pas endavant i una aposta de futur
Un nou concepte d'autoescola!
Autoescola i assegurances Galtés, empresa

SERVEIS OFERTS PER L' EMPRESA

La voluntat per part del dept. i l'empresa en

Per aconseguir aquesta expansió, col·labora i

Millorar de manera contínua per

Tots plegats lluitem per aconseguir que els

que té el seu origen al 1950 i que va ser

L'estructura actual de l'empresa es basa en

general, és aconseguir la

treballa amb diverses federacions,

proporcionar una major satisfacció dels

V A LO R S n o s ' i m p o s i n , s i n ó q u e
S'APRENGUIN, QUE ES VISQUIN.

màxima

fundada pels germans Joan i Adela Galtés, va

l'existència de tres departaments clarament

compatibilitat entre les instal·lacions i els

especialment del transport, les quals estan

clients.

ser una de les pioneres en el sector a la ciutat

definits: Escola de conductors, Corredoria

serveis oferts amb la diversitat i necessitats del

dedicades a proporcionar formació als seus

Formar i sensibilitzar els futurs i actuals

d'assegurances i Formació, departaments que

mercat. Gràcies a la confiança dels seus

equips i associats.

dia rere dia treballen en paral·lel

clients han pogut créixer.

d'Igualada.

per

AUTOESCOLA GALTÉS SOCI FUNDADOR

carreteres.

Actualment, i essent dirigida per una segona

proporcionar i cobrir les necessitats dels seus

generació, treballa per mantenir l'objectiu

clients.

Departament de corredoria d'assegurances,
ofereix atenció i assessorament personalitzat,

Autoescola Galtés és soci fundador d'ALTIS

Galtés ha volgut donar un pas més i s'ha

Departament escola de conductors, format

perquè saben que trobar una bona

grup empresarial, empresa constituïda per 54

convertit en la primera i única Autoescola de la

inicial dels fundadors: proporcionar el servei i
la qualitat òptima requerida per cadascun dels
seus clients.

D'ALTIS:

per un ampli ventall de professionals de la

assegurança no és fàcil, davant la diversitat de

centres de formació i més de 200

comarca de l'Anoia acreditada per DNV amb la

formació viària tant en el vessant pràctic com

productes i companyies que hi ha en el mercat i

professionals distribuïts per diferents

CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ (ISO

Autoescola i Assegurances Galtés, compta en

teòric, proporciona el millor, innovador i més

actualment, sempre atenen les necessitats del

comarques de Catalunya, els quals treballen

9001:2000); en el camp d'aplicació del Centre

l'actualitat amb quatre oficines distribuïdes per

eficaç material, eines i mètodes, per assolir la

seu client i vetllen pel seu benestar i seguretat.

plegats per aconseguir un projecte en comú,

de Formació de Conductors i Seguretat Viària i

la comarca de l'Anoia: dues a Igualada, una a

fita que desitgen obtenir tots els seus alumnes.

oferir serveis i productes relacionats amb la

Desenvolupament d'Accions Formatives

Vilanova del Camí i una altra a Capellades, i

Per aconseguir-ho han creat un nou concepte

Formació, departament en plena evolució,

formació, el servei a les empreses, el transport

Professionals; Certificació que demostra com

disposa d'un ampli horari de funcionament, per

d'autoescola jove i interactiva

amb aules

pretén posar a l'abast dels seus clients i de la

i la seguretat vial.

aquesta empresa, amb voluntat i esforç,

tal d'arribar a cobrir les possibles limitacions

informatitzades, tests en línia i amb una fun

pròpia estructura interna, la possibilitat de

convertit en la primera i única autoescola
de la comarca de l'Anoia acreditada per

geogràfiques, horàries i de mobilitat de tots els

zone amb punts d'internet, play-stations,

formar-se i adquirir nous coneixements

Autoescola Galtés, igual que la resta d'ALTIS,

gestió de treball i en conseqüència

simuladors de conducció... però també cursos

relacionats amb el sector al qual pertanyen.

està compromès amb la qualitat, el medi

aconsegueix que moltes persones continuïn

ambient i la seguretat viària i treballa dia a dia

confiant i optant pels seus serveis.

per aconseguir els seus objectius:

Galtés ha volgut donar un pas més i s'ha

proporciona una qualitat òptima en la seva

seus clients.

diversos i especials de formació.
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conductors per tal d'aconseguir una
reducció de víctimes mortals a les nostres

DNV amb la CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA
DE GESTIÓ (ISO 9001:2000)
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