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POLÍTICA DE GESTIÓ ECOSOL
A Economia Solidària E.I., d’una manera àmplia, la idea de qualitat i de sostenibilitat ens
remet a fer bé les coses per a aconseguir aquells objectius que ens proposem aplicant
criteris de gestió ambiental.
Conceptes de qualitat tal com: la importància dels valors, l’orientació cap a les necessitats de
les persones i la seva capacitació, l’esforç permanent per millorar les coses, formen part de
les pràctiques habituals d’Economia Solidària E.I.
Aquesta és una empresa que té com a objectiu la inserció sociolaboral de les persones en
situació o risc d'exclusió social mitjançant espais reals de treball en serveis de neteja,i
manteniment integral d’edificis i en la gestió de residus de roba. Per arribar a aconseguir
aquesta fita es treballa en la millora continua tant de la formació de les persones com de la
realització del servei de neteja, en el manteniment integral d’edificis i en la gestió de residus
de roba en criteris de sostenibilitat ambiental.
Per això els pilars de la nostra política estan enfocats, en les persones, el servei i en el
compromís de la protecció del medi ambient. Aquests són:
●
●
●

●
●
●
●

La qualitat dels serveis de neteja, manteniment d’edificis i de gestió de residus de
roba, d’acord al nivell de les expectatives del client, si no per sobre.
Potenciar d’integració de persones amb risc d’exclusió social mitjançant la seva
capacitació, formació i treball.
Aplicació de la millora contínua en els serveis de neteja, manteniment d’edificis, de
gestió de residus de roba i del sistema integrat de gestió per assolir la millora dels
resultats ambientals.
Definir, crear i aplicar els procediments, metodologies i registres necessaris per
desplegar les polítiques definides en el manual.
Mantenir el Sistema Integrat de Gestió.
Compromís del compliment de la normativa d’aplicació i amb qualsevol altre requisit
que l’Entitat subscrigui.
La prevenció de la contaminació en totes les activitats que porta a terme.

Per això, el Consell d’Administració D’ECOSOL adquirim el compromís de treballar per
impulsar el nostre Sistema Integrat de Gestió, en tot el conjunt de l’entitat: en totes les
seves àrees i en el marc de la seva activitat.
Els objectius fixats son una conseqüència del compromís ferm de l’alta direcció de la
organització a la Política i es fixen en les funcions i nivells pertinents donat que:
●
●

Cada objectiu ve acompanyat d’un conjunt d’accions proposades per membres
directament implicats en elles.
Cada acció té assignada uns responsables, unes dates de consecució, i unes
persones encarregades del seu seguiment (els membres del servei de qualitat de
l’empresa).

Apliquem el punt de vista preventiu a l’hora de planificar el Sistema Integrat de Gestió i tots
els seus processos identificant els riscos i les oportunitats a tenir en compte per tal d’obtenir
els resultats que esperem i programant accions per a tractar-los.
El Consell d’Administració difondrà la política a tots els nivells de l’organització i a la resta de
parts interessades.
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