POLITICA DE QUALITAT
Max-Plàstic

SOLUCIONS EN TERMOPLÀSTICS

MAX PLÀSTIC, S.A. és l’empresa capdavantera del Grup MAX, constituïda amb l’objectiu de fabricar
peces d’enginyeria o peces funció per a clients de diversos sectors, incorporant en el procés tecnologia de
transformació de plàstic i altres tècniques d’ensamblatges complexes. Amb més de 50 anys d’activitat i
fruit de la nostra experiència i professionalitat ens hem posicionat al capdavant del sector amb
la fabricació de productes molt tècnics, de gran valor afegit i d’excel·lent qualitat amb processos
altament tecnològics.
El nostre sistema de gestió de la qualitat, recolza la planificació estratègica de la companya en base a les
quatre premisses que a continuació s’exposen:
•

UNA EMPRESA ENFOCADA CAP A LA SATISFACCIÓ DE LES PARTS INTERESSADES.
La total satisfacció de les nostres parts interessades rellevants: Clients, Accionistes, Personal i
Proveïdors, esdevé una activitat estratègica en la nostra organització amb l’objectiu d’aconseguir el
compliment dels seus requisits per tal de satisfer les seves necessitats i expectatives. L'obtenció de
productes en total conformitat amb les especificacions i amb els requisits legals aplicables i orientant la
nostra activitat, no només cap al producte, també cal generalitzar-la cap al desenvolupament, les
entregues, l’atenció al client, i generalment, a tots els serveis que oferim.

•

UNA EMPRESA ORIENTADA A L'OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS.
La identificació de les necessitats a nivell de recursos humans, instal·lacions i ambient de treball, és
responsabilitat de la Direcció, així com la perfecta cohesió de cadascuna de les funcions de l'empresa,
treballant de forma multidisciplinar, impulsant la creativitat de tots els membres, captant i fidelitzant el
talent, invertint en equips i serveis de suport i establint les condicions ambientals i de seguretat òptimes.

•

UNA EMPRESA ORIENTADA A PROCESSOS.
La identificació dels nostres processos ens permet tenir una visió clara de totes les activitats que es duen a
terme dins de l’empresa, facilitant d’aquesta manera la millora continua, mitjançant el seguiment dels
indicadors, els objectius de qualitat anuals i gestionant les accions per afrontar els riscos i oportunitats.

•

UNA EMPRESA QUE RESPECTA EL SEU ENTORN NATURAL.
La procedència bàsicament local dels nostres empleats, el seu coneixement de l’entorn natural que ens
envolta i el gran respecte general cap a la privilegiada regió on vivim i treballem, predisposen la nostra
organització a dur a terme accions encaminades a salvaguardar i millorar el medi ambient.
Les característiques del nostre procés productiu, exempt d’efectes contaminants, ens facilita la nostra
labor ecològica.
Malgrat tot i les nostres conviccions, avantatges i trets diferencials, no podem deixar de controlar totes
aquelles accions i processos que s'efectuïn en la nostra empresa, amb la finalitat de garantir “0” (zero)
càrrega contaminant de qualsevol mena, en totes les accions i processos de la nostra empresa.
Juliol 2017
Jordi Foncillas. Gerència

