POLÍTICA INTEGRADA (QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT)
La Direcció de GrupMas té establert un Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat per garantir que els
processos i els productes satisfan, en cada moment, les expectatives i necessitats dels seus clients així com els
compromisos adquirits amb el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
La Política de la Direcció de GrupMas en matèria de Qualitat té per objectiu aconseguir l’eficiència en el funcionament
de les nostres empreses al objecte d’enfortir la nostra competitivitat.
A partir de la identificació i anàlisi dels clients s’orienten les diferents activitats que desenvolupa cada empresa de
GrupMas, generant entre si col·laboracions que doten a GrupMas d’avantatges competitives.
L’èxit assolit i la satisfacció dels nostres clients, es deu a l’equip humà que treballa amb professionalitat i entusiasme,
aconseguint els objectius marcats, centrant els esforços en assolir un alt nivell de qualitat i complint al màxim les
necessitats dels clients.
Per a GrupMas, el valor més important són les persones que en formen part i en són la base per la seva vocació de
servei. Cada treballador desenvolupa i assumeix les responsabilitats que li són assignades i es planifica la formació
continuada per tal de garantir la qualitat del servei, la consciència mediambiental de protecció del medi ambient i el
desenvolupament de les tasques en un entorn cada vegada més segur. GrupMas promou la participació de tota la
organització i els motiva per a aportar suggeriments per a la millora de l’activitat i aconseguir els objectius marcats.
Això només és possible gràcies al Sistema de Gestió implantat a GrupMas i la millora continua, tant en el camp de la
Qualitat, el Medi Ambient com en el camp de la Prevenció de Riscos Laborals.
GrupMas destina els recursos necessaris per a mantenir al dia el Sistema de Gestió Integrat, complint en tot moment
amb la legislació vigent aplicable, tant en matèria de Prevenció de Riscos Laborals com en matèria de Medi Ambient,
així com el seguiment del producte i servei, segons les exigències contractuals i les demandes dels clients, assegurant
la qualitat al llarg de tot el cicle d’execució de les obres.
La realització de totes aquestes activitats dins de GrupMas, s’organitza mitjançant múltiples processos integrats tant
vertical com horitzontalment, conformant, d’aquesta manera, la columna vertebral de les nostres activitats. El sistema de
funcionament, principalment es sustenta en el grau d’exigència que tant els nostres col·laboradors com proveïdors
assumeixen i, en especial, al concurs de tot el personal de GrupMas, que amb la seva activa preparació i amb les seves
propostes de millora continua, han d’ajudar a garantir la Qualitat, el Medi ambient i la Seguretat de totes les obres, i amb
això, la satisfacció dels nostres clients.
Per assegurar l’assoliment d’aquesta política s’instaura a GrupMas un Sistema de Gestió Integrat, de conformitat a les
Normes EN-ISO 9001:2008, EN-ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 i es comunica a les parts interessades.
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