POLÍTICA DEL SISTEMA DE SOLER I SAURET, S.A.
Viatja en bona companyia
La Gerència de Soler i Sauret, S.A. ha definit la Política del seu Sistema de Gestió de la següent forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives, explícites i implícites, dels nostres clients i altres parts interessades.
Desenvolupar la nostra organització coherentment per donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.
Complir amb la legislació, reglamentació i altres requeriments aplicables.
Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per conservar els recursos, així com impedir les emissions
accidentals de substàncies o energia.
Compromís amb la prevenció de la contaminació i donar suport a la protecció del medi ambient, com ara l’ús sostenible dels
recursos, el canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes i altres qüestions ambientals en el nostre àmbit
d’activitat.
Transmetre la nostra política de Qualitat, Medi Ambient i Segureta Vial a totes les persones que treballen per a l’organització, o en
el seu nom i proveïdors.
Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.
Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.
Mantenir el nostre compromís d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i
homes, sense discriminació directa ni indirecta per raó de sexe ni per qualsevol altra raó, tant entre els/les nostres treballadors/es
com entre els nostres clients.
Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i el sentit de la responsabilitat en
relació amb la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Vial.

En definitiva, que tant els nostres clients com els/les nostres treballadors/es sentin sempre que viatgen en bona companyia.
S’estableixen objectius del Sistema de Gestió en els àmbits de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Vial, mesurables i coherents amb la
Política definida. Tant la consecució d’aquests objectius, com la contínua adequació de la Política, es revisen en les Reunions de Revisió
del Sistema per la Direcció, presidides per Gerència.
Sant Feliu de Llobregat, maig 2015.

Joan Soler Moll.

