POLÍTICA DE LA DIRECCIÓ
Tota persona de l’equip humà de la FUNDACIÓ MAS ALBORNA ha de tenir com a objectiu
l’elaboració de productes i serveis1 segurs, legals i de qualitat, tenint en compte els requisits
del client, la legislació, l’ambient de treball, la prevenció dels riscos laborals i el medi ambient
al seu lloc de treball. Per tal d’aconseguir-ho, la GERÈNCIA ha orientat el sistema de gestió a:


Entendre i treballar amb la base que les persones són el més important a la nostra
entitat



Comunicar la política des de la Direcció, per tal que tota persona col·laboradora de
Mas Albornà se senti partícip i conegui la missió i la visió de l’entitat



Fomentar i vetllar per aconseguir un bon clima laboral que englobi totes les persones
treballadores sense distinció.



Fomentar la millora contínua en tots els eixos de la nostra actuació a través de
diferents eines, com la formació i la innovació en els nostres mecanismes interns i en
el nostre sistema de gestió.



Prioritzar la contractació de proveïdors comarcals i/o empreses que treballin per
finalitats socials.



Vetllar pel compliment de totes les necessitats dels nostres clients i donar-los una
ràpida i eficaç resposta.



Tenir actualitzat del pla d’igualtat i vetllar pel seu compliment i aplicació a tots els
nivells de l’entitat.



Preservar i tenir cura del medi ambient en la nostra gestió i els serveis prestats així
com prevenir la contaminació.



Establir un sistema de gestió intern per treballar constantment en la seguretat laboral i
prevenció de riscos, per tal de prevenir els incidents i accidents laborals.



Fomentar el voluntariat com a eix de cohesió tant interna com externa.



Apostar pel treball en xarxa i la implicació del territori.



Utilitzar aquesta política com a base i marc de referència per la gestió del sistema de
gestió intern i l’establiment d’objectius de millora.



Treballar adequadament complint amb la legislació aplicable, els requisits normatius i
els que la pròpia organització determini, tant en la gestió del servei com en els
requisits medi ambientals i de prevenció de riscos laborals.
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A Mas Albornà, la nostra tasca s’enfoca al servei a les persones. Així, dintre de la definició de “producte i serveis” s’ha
d’entendre la nostra especificitat.

