POLÍTICA DE GESTIÓ

A CONSTRUCCIONS DECO, S.A. hem optat per l’execució d’obres singulars d’edificació per a
l’Administració Pública com a base de la nostra activitat. Les altes exigències d’aquests projectes
ens han proporcionat una valuosa experiència i coneixement que ens permeten oferir un
producte de primer nivell també al sector privat.

Per aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients complint les seves expectatives obra rere
obra al menor cost possible, protegint a les persones i al medi ambient, basem la nostra
estratègia en:
• IDENTIFICAR i satisfer les necessitats dels nostres clients, executant les obres en
els terminis previstos de forma eficient i econòmicament viables, utilitzant
tecnologies respectuoses amb l’entorn i sistemes de treball segurs i no
discriminatoris.
• SATISFER les necessitats dels nostres col·laboradors, realitzant un estricte
control de les condicions de treball, garantint el màxim nivell de seguretat i salut
laboral i la formació adequada per a la seva integració en el lloc de treball i en
l’entorn organitzatiu, econòmic i social i anteposant en el desenvolupament de la
nostra activitat criteris de prevenció de riscos d’accidents a criteris econòmics o de
producció.
• ATENDRE especialment la nostra relació amb proveïdors i empreses
col·laboradores, procurant establir vincles de cooperació i reciprocitat a llarg
termini.
• COMPLIR estrictament amb els requisits contractuals del client, dels nostres
col·laboradors i de proveïdors i amb la legislació i reglamentació aplicable a les
nostres activitats, inclosa la Declaració Universal dels Drets Humans i les
recomanacions de la OIT, així com el compromís de satisfer altres requisits
adquirits voluntàriament.
• PROTEGIR a les persones i als recursos tècnics, econòmics i d’informació de
l’organització i la tecnologia utilitzada per a la seva gestió, enfront de riscos,
interns o externs, deliberats o accidentals, amb la finalitat d’assegurar la
igualtat d’oportunitats, la seva integritat, intimitat, disponibilitat i confiança.
• MILLORAR contínuament en les nostres activitats, realitzant un esforç en el
desenvolupament de projectes innovadors, amb l’objectiu d’augmentar la
satisfacció de clients, col·laboradors i proveïdors, complint amb les seves
expectatives, prevenint i reduint els riscos de seguretat i salut laboral i els
impactes ambientals i desplegant valors de gestió i responsabilitat social a través
de solucions competitives i innovadores.
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