POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN
EL TREBALL
La qualitat, el medi ambient i la seguretat dels nostres treballadors és un objectiu compartit
per tota l'organització i està sota la responsabilitat directa de la Direcció. Els nostres clients,
a l'escollir-nos, poden estar segurs de trobar una fiabilitat de resposta des del primer
contacte fins a la finalització de la prestació del servei.
Ressorts i Molles Barcino es dedica des dels seus inicis a la fabricació de sèries de tot tipus de
conformat en fleix i filferros fabricades en diferents materials, així com a la mecanització i
muntatge de diferents conjunts. La nostra filosofia es basa en mantenir un Sistema de Gestió
que ajudi a l'organització a definir, identificar, orientar i validar la seva conducta, i ajudar a
exterioritzar els seus valors. Aquest Sistema de Gestió es sustenta en nou principis:
1. ENFOCAMENT AL CLIENT
2. LIDERATGE
3. PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL
4. ENFOCAMENT BASAT EN PROCESSOS
5. MILLORA CONTÍNUA
6. RELACIONS MÚTUAMENT BENEFICIOSES AMB EL PROVEÏDOR
7. COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
8. COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS
9. COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS
Ressorts i Molles Barcino també es troba implicada directament en l'esforç de fer
compatible el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient i la
seguretat en el treball, a fi de proporcionar a les futures generacions un entorn pròsper i
saludable. L'aplicació a la nostra activitat d'aquest concepte de sostenibilitat implica el
compliment dels requisits legals, normatius i altres que l'organització subscrigui en matèria
de prevenció de riscos laborals i Medi Ambient.
L'objecte de la política de la nostra empresa és consolidar aquesta realitat mitjançant la
millora contínua, del servei i de l'atenció als requeriments dels nostres clients dins d'unes
pràctiques de seguretat ambiental i laboral. Creiem fermament que aquests són factors
claus per desenvolupar una gestió empresarial adequada i d'aquesta manera assegurar
continuïtat i competitivitat futura del nostre negoci.
La Direcció implica a tot el personal perquè assumeixi un compromís en aquests aspectes,
per portar-los a la pràctica de manera permanent amb la finalitat que la seva influència i
exemple beneficiïn a tot el col·lectiu, als nostres clients i al nostre entorn. Per aquesta raó es
compromet a recolzar amb tots els mitjans necessaris al seu abast la consecució dels
objectius fixats.
Ressorts i Molles Barcino S.A.
direcció

