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POLÍTICA DE QUALITAT
El nostre model de negoci es basa en progressar
econòmicament d'una forma sostenible, amb la major
protecció mig ambiental. Buscant el creixement concebut a
través
de:
- Promoure una cultura innovadora, eficient i sostenible
que ens permeti evolucionar i potenciar-nos per a fer-nos
més competitius en la millora dels nostres de productes,
serveis
i
processos.
- Assegurar l'empleno de les necessitats i expectatives
dels nostres clients i grups d'interès, complint amb els
requisits legals i qualsevol altre dels nostres àmbits de
la
nostra
activitat.
- Apostem per avançar en la línia amb l'eficiència que
permeti optimitzar els nostres processos, intentant reduir
els efectes negatius en el canvi climàtic derivats de la
nostra activitat, i potenciant els impactes positius en
aquest.
- Fomentar una cultura ètica, responsable i raonada amb el
compromís de responsabilitat social, desenvolupada per la
nostra
política
d'empresa
en
l'àmbit.
- Facilitar condicions i recursos adequats de treball,
segures i saludables per a la prevenció de lesions i
deterioració
de
la
salut
de
les
treballadores,
treballadors i persones que puguin veure's involucrades,
així com reduir riscos i perills per a la salut i la
seguretat
en
treball
en
qualsevol
de
les
nostres
activitats.
Establir
com
a
forma
d'entendre
el
negoci
la
sostenibilitat en totes les nostres activitats, i formar
una aposta per a aconseguir i estabilitzar una solidesa
econòmica
i
financera.
- Promoure la participació de treballadores, treballadors
i representants. Garantir la integració dels requisits del
sistema de gestió en tots els processos de negoci de
l'organització, establint objectius i incentivant la
millora
contínua.
- Estendre la nostra cultura i manera de fer, compromisos
i requisits manifestos en la nostra política d'empresa a
tots els nostres grups d'interès.
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