
 

Sant Fost de Campsentelles, 8 de febrer de 2017 

 

Distingits senyors, 

 

Ens permetem recordar-los des de la Agrupació d’Industrials del Baix Vallès que seguim 

treballant per vostès en tot allò que pugui facilitar i ajudar en el desenvolupament de les seves 

empreses a nivell jurídic, tant en l'àmbit municipal, per exemple en el control de les ordenances 

fiscals, o en la millora del planejament urbanístic, com, si cal, en el supramunicipal. 

 

Volem cridar especialment l'atenció en el treball que estem realitzant en matèria de formació, a 

través de nostre centro Activitats Formatives Empresarials del Vallès, empresa que pertany 

íntegrament a la AIBV i que, per això, és de tots vostès. Des d'Activitats Formatives Empresarials 

del Vallès estem organitzant i duent a terme accions formatives, tant a través de formació 

subvencionada pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya com també pel sistema de 

bonificació de la seguretat social, i projectes de consultoria que s'adapten a les necessitats 

particulars de cada empresa. 

 

Ens posem a la seva disposició perquè ens consulti les maneres més efectives de cobrir les 

necessitats formatives dels seus equips, com també engegar processos de millora interns que 

facilitin el creixement empresarial. No solament estem en condició d'organitzar-los en les nostres 

instal·lacions sinó també in-company, amb la nostra xarxa d'experts que s'adapten a les seves 

demandes. 

 

Si ens ho sol·liciten, estarem encantats d'oferir-los la nostra experiència en un assessorament de 

resposta ràpida, flexible, amb el menor cost possible i a mesura de les seves necessitats. A tal fi, la 

Sra. Mónica Bertier, responsable de formació i consultoria de AFBV, està a la seva disposició. 

 

Així mateix, des de l'Agrupació estem sempre a la seva disposició per atendre dubtes i 

suggeriments que resultin d'interès de la resta d'associats, motiu pel qual mai dubtin a consultar-

nos. 

Rebi una cordial salutació, 

 

Joan Moretó i Reventós 

President de l´Agrupació d´Industrials del Baix Vallès 


