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L’empresa TGB, SA, dedicada a la impressió i acabats d’embalatge flexible,
etiquetatge i màrqueting directe, implanta aquesta política combinada relativa a
temes de qualitat, medi ambient, legalitat, de recursos humans i de seguretat
alimentària.
L’ objectiu prioritari de l’empresa és subministrar productes i serveis als seus
clients, conformes al compliment dels requeriments legals i establerts pel client,
millorant contínuament la qualitat, la productivitat i la competitivitat de l’empresa,
complint amb tots els aspectes legals i de compliment de normes implantades,
detallat a continuació:
-

Qualitat.
Medi ambient.
Integritat ètica en totes les activitats de l’organització.
Compliment legal en els aspectes relacionats en RRHH, laboral i
seguretat.
Innocuïtat alimentària.
La Direcció es compromet a gestionar aquestes polítiques complint els
següents requisits:

L’organització ha de mantenir la seva competitivitat en tots els àmbits
en el mercat interior i d’exportació.
En relació a la qualitat
En quant a la política de qualitat, la direcció elabora, implanta i manté un sistema
de gestió de la qualitat vinculant per a totes les persones de l’organització,
cadascuna d’elles en la seva funció, comercial, tècnica, de producció i
administració, en tots aquells temes que directe o indirectament, tinguin
influència en la qualitat dels productes i serveis oferts.
Es vol mantenir un sistema adequat de treball intern, per tal d’involucrar a tot el
personal en la consecució dels objectius i en la millora contínua de l’organització.
Les activitats i els recursos es gestionen com a processos i, aquests, com a un
sistema, i l’empresa es compromet a complir amb les necessitats actuals i futures
dels seus clients.
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En relació a medi ambient
L’empresa compleix els requisits legals vigents d’obligat compliment a nivell de la
UE, estatal i autonòmic.
En relació als recursos humans
L’organització declara que compleix els requisits socials i de seguretat i salut
laboral en base a la Declaració de l’Organització Internacional del Treball (OIT)
sobre els principis i drets fonamentals dels treballadors:
-

No s’impedeix als treballadors associar-se lliurament, elegir els seus
representants, ni negociar col·lectivament amb l’empresa.
No es fa us del treball forçós
No s’empra personal menor de l’edat legal.
No s’impedeix la igualtat d’oportunitats i tracte als treballadors.
Les condicions de treball no posen en perill la seguretat o salut dels
treballadors.

En relació als aspectes laborals
L’empresa compleix els requisits legals vigents en matèria laboral d’obligat
compliment a nivell de la UE, estatal i autonòmic.
Compliment del conveni laboral vigent, del sector gràfic.
En relació a seguretat i salut
L’empresa te implantat un sistema de seguretat (Avaluació de riscos, planificació
formació, control i seguiment), mitjançant contracte amb un servei de prevenció
extern.
L’empresa te contractat el servei de control de la salut dels treballadors.
En relació a la integritat o ètica en els negocis
En l’ampli historial de l’empresa i en totes les seves activitats, ni directament ni a
través d’intermediaris ha practicat o permès cap pràctica de suborn o corrupció
ni en l’àmbit privat ni públic.
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En relació a la innocuïtat alimentària.
Es té el compromís amb la innocuïtat alimentària, des de la direcció fins a tots els
àmbits laborals de l’empresa.
L’objectiu principal és mantenir el més alt nivell de qualitat i innocuïtat en tots
els productes fabricats, complir amb la Normativa vigent i reduir el risc de
contaminació microbiològica, física i química.
Es mantenen les instal·lacions i maquinària en condicions òptimes per garantir
que no suposen un risc per la salut dels consumidors.
Es disposa d’un sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (HACCP) i un
sistema de prerequisits, que permeten complir els requisits de la Norma
FSSC 22000.

En base a tot l’anteriorment expressat, el Sr. Manel Bartrolí, com a gerent de
TGB, SA, es constitueix com a màxim responsable del compliment de les
polítiques detallades en aquest document, les aprova, es compromet a la
consecució dels objectius definits i les declara d’obligat compliment per a tot el
personal de l’empresa.

Direcció
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