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POLÍTICA DE L’EMPRESA
La missió de l’Arca Serveis Ambientals, s’engloba en el marc general de foment de la inserció laboral.
Prestem serveis preferentment a l’Administració Pública dins de les següents àrees: Serveis, Medi
Ambient i Construcció.
Centrem el gruix de la nostra activitat en la gestió de serveis i equipaments mediambientals, actuant
com a gestor integral al llarg de tot el cicle de reciclatge, des de la recollida de residus fins als seu
tractament al destí final.
Orientem els esforços en ser una empresa eficient, rentable i competitiva, integrant les nostres
responsabilitats socials als serveis, fent partícips als diferents grups d’interès i tendint sempre, cap a
la millora de la contribució social, la qualitat, la gestió ambiental i la cultura de la prevenció, potenciant
la seva millora contínua.
La Direcció de l’empresa assumeix i impulsa aquesta Política que té com a finalitats prioritàries:


Orientar les nostres activitats per tal de vetllar per la salut i seguretat de les persones
treballadores procurant oferir un lloc de treball segur i saludable, respectant el medi ambient i
proporcionant serveis de qualitat, a través de la definició d’objectius i fites quantificables per
cada àrea.



Anar més enllà del compliment dels requisits legals i reglamentaris vigents, operant d’una
manera racional i ètica per tal de millorar progressivament, tan pel que fa als valors ètics de
l’empresa, compromís social, prevenció de riscos laborals, aspectes mediambientals i de
qualitat.



Facilitar llocs de treball a col·lectius d’exclusió social, donant resposta a la diversitat dins del
marc que regula les empreses d’inserció laboral.



Compromís per la protecció del medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació, i altres
compromisos específics pertinents al context de l’organització.



Optimitzar els consums i utilització eficient de recursos. Enfocar els nostres serveis per tal de
millorar el desenvolupament energètic. Recolzar l’adquisició de productes i serveis
energèticament eficients.



Identificar i avaluar els riscos potencials per a la seguretat, salut i medi ambient, adoptant les
mesures necessàries i mantenint processos per eliminar els perills i reduir els riscos.



Promoure actuacions encaminades a millorar la satisfacció dels treballadors i treballadores
facilitant mesures de conciliació laboral i personal i, treballant amb eficiència i seguretat.



Establir i mantenir processos per a la consulta i la participació dels treballadors i treballadores
a tots els nivells i funcions. Així com, proporcionar els mecanismes, el temps, la formació i els
recursos necessaris per dur-ho a terme.

Per aconseguir aquests objectius cal treballar en equip, amb l’esforç col·lectiu de totes les persones
que integren l’empresa, sent cadascuna d’elles conscient de les seves funcions i responsabilitats.
Per l’aplicació d’aquesta política cal la participació, implicació i motivació de tots els grups d’interès
comprometent-nos a efectuar la comunicació interna i externa amb criteris de màxima transparència.
Aquesta política serà revisada per a la seva contínua adequació.
Argentona, 31 gener del 2019
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