POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT, I
SALUT

GESESA neix amb la missió d’oferir als sectors sanitari i educatiu serveis de neteja externalitzats
mantenint el màxim nivell de qualitat, i el màxim nivell en la gestió laboral i de recursos humans,
com si el personal fos treballador propi del centre. Tot això, sense repercutir en excessius costos
estructurals.
En aquest context, la direcció de GESESA té la intenció de mantenir una política de qualitat, medi
ambient i seguretat i salut, que es descriu en els següents punts:
• Aconseguir un augment continu de la satisfacció dels nostres clients, i per fer-ho dedicarem
els nostres millors esforços, sempre buscant satisfer totes les seves necessitats i
expectatives.
• Amb aquesta finalitat, millorarem contínuament la competència i motivació del nostre
personal, i proporcionarem els recursos adequats que siguin necessaris.
• La selecció i relació amb els nostres proveïdors i empreses col·laboradores promourà la
seva col·laboració, la seva millora contínua i la seva motivació per aconseguir els nostres
objectius comuns. En particular, es durà a terme la oportuna coordinació en matèria
mediambiental i de seguretat i salut.
• Els nostres processos es controlaran i revisaran, quan sigui precís, per aconseguir:
o Que els serveis que oferim responguin a les necessitats dels nostres clients, amb la
millor qualitat i preu possibles en tot moment.
o Que els riscos per a la salut i la seguretat estiguin sota control, de manera que es
puguin considerar assumibles.
• L’organització es compromet minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat,
racionalitzant
l’ús dels recursos energètics i fomentant la prevenció de la contaminació i el
desenvolupament sostenible. Les iniciatives per a mitigar els impactes ambientals inclouen
l’ús racional de la energia, la mitigació de les emissions contaminants o el consum
responsable de l’aigua i els productes químics.

• L’organització es compromet al compliment de tota la legislació vigent que sigui aplicable a
les seves activitats, processos i serveis, així com a qualsevol altre requisit al que
voluntàriament s’adscrigui.
• Per assolir aquests objectius hem implementat el sistema de gestió de qualitat, medi
ambient i seguretat i salut, a la nostra empresa, d'acord amb les Normes ISO 9001 y ISO
14001, i OHSAS 18001,i és el nostre principal compromís el compliment dels requisits
d'aquest sistema i la millora continua de la seva eficàcia.
• Els objectius es revisaran periòdicament.
• Aquesta política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut es revisarà quan sigui
necessari, de manera que es mantingui adequada a les finalitats i circumstàncies de la
nostra empresa.

La Direcció.

