
 
 

 

POLÍTICA DE L’ORGANITZACIÓ 
 

 
Com evidencia del compromís de l’organització i de la gerència en l’establiment i manteniment 
d’un sistema de gestió, s’ha elaborat i establert aquesta Política a la FUNDACIÓ PRIVADA MAS 
ALBORNÀ amb la finalitat de marcar un punt de referència per dirigir l’organització i ser la base 
del sistema de gestió i el marc de referència per als objectius de millora.  
 
La FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ es compromet, juntament amb la seva gerència i l’equip 
directiu, a la implementació, manteniment i millora del sistema de gestió basat en una gestió i 
elaboració de serveis i productes que satisfacin els requisits dels usuaris, clients i les parts 
interessades, tenint en compte un ambient de treball intern adequat, evitant i controlant els 
perills laborals i promovent actuacions a favor de la protecció del medi ambient.  
 
Aquest sistema de gestió engloba els Serveis d’atenció per a la inserció laboral i social de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental realitzats en varis centres de l’Alt 
Penedès.  
 
Aquesta política del sistema de gestió és i ha de ser seguida i mantinguda amb el compromís de 
tota l’organització des del lideratge de la gerència i de l’equip directiu fins a la conscienciació i 
motivació de tot l’equip humà, assumint-ne les responsabilitats, els valors i els objectius.  
 
I sempre tenint en compte que es parteix de les capacitats de les persones i que el propòsit de 
l’organització és  la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, trastorn mental i 
amb risc d’exclusió. També és remarcable el context en què es troba l’organització, el qual  se 
situa en un entorn social amb grans necessitats d’actuació vers aquest propòsit. En aquest sentit,  
l’organització orienta la seva gestió del sistema de gestió a: 
 
• Entendre i treballar amb la base que les persones són el més important a la nostra entitat.  

• L’adequada aportació de recursos per determinar, comprendre i complir fidelment els 
compromisos i requisits adquirits amb totes les parts interessades i amb el sistema de 
gestió.  

• La promoció de la millora contínua en tots els eixos de la nostra actuació i processos del 
sistema de gestió, productes, serveis i capacitació del personal. 

• Comunicar i promoure la presa de consciència d’una gestió interna eficaç i de conformitat 
amb els requisits dels productes i serveis i del sistema de gestió mitjançant la comunicació 
de la política de l’organització, la missió, visió i valors.  

• Comprometre, dirigir i donar suport als treballadors i proveïdors externs amb la finalitat 
que puguin contribuir en l’eficàcia del sistema de gestió.  

• Mantenir un enfocament en l’augment de la satisfacció del client tant del usuari dels 
nostres serveis com dels clients finals dels serveis econòmics.   



 
 

 

• Crear un entorn de treball per a tots els treballadors que fomenti un compromís amb la 
qualitat, amb la preservació del medi ambient, la seguretat i salut laboral, el treball en 
equip i la confiança i respecte mutus sense distinció.  

• A no produir productes ni prestar serveis que incompleixin la legalitat vigent, i un 
compromís de compliment de la legislació i reglamentació en matèria de medi ambient, així 
com en matèria de seguretat i salut laboral aplicables a l’organització.  

• Mantenir un compromís per la protecció del medi ambient incloent la prevenció de la 
contaminació. 

• Mantenir un compromís en la prevenció de danys i deteriorament de la salut i 
desenvolupant la seguretat i salut laboral, eliminant els perills i reduint els riscos i 
proporcionant condicions de treball segures i saludables per prevenir lesions i 
deterioraments de la salut relacionats amb el treball.  

• Compromís d’establir canals per la consulta i participació dels treballadors en tots els 
àmbits de l’organització i del sistema de gestió i fomentar-ne la utilització. 

• Enfocament de la direcció estratègica cap a la millora de l’atenció a la persona i a la creació 
de nous llocs de treball mitjançant els objectius de millora. 

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

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

• Apostar pel treball en xarxa i la implicació del territori.  

 

I amb la finalitat que aquesta política de l’organització sigui un pilar clau dintre del sistema de 
gestió s’ha establert un mètode de revisió, manteniment, actualització i millora de la mateixa, 
així com la definició i creació de diferents canals de comunicació per poder fer-la pública a totes 
les parts interessades.  
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