POLÍTICA DE QUALITAT
La Direcció de JIMARAN S.L., atenent al compromís adquirit amb els seus Clients, disposa dels
recursos necessaris per assegurar que els productes i serveis subministrats, són segurs, fiables i
compleixen les especificacions, normes i codis aplicables a la seva activitat de construcció i rehabilitació
d'edificis, obra civil i desenvolupament immobiliari. Amb aquesta finalitat, està implantant en la seva
organització un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma UNE‐EN ISO 9001: 2008, fonamentat
en els següents principis:









Procurar una alta participació de tot el personal en el desenvolupament del Sistema de Gestió
de la Qualitat.
Formar, motivar, desenvolupar i aprofitar les capacitats del personal.
Identificar els processos necessaris per al Sistema de Gestió de la Qualitat i assegurar l'eficàcia
del seu funcionament i control.
Establir accions i programes orientats a la millora contínua i a la prevenció i disminució
d'errors, i no només a la detecció de desviacions.
Mantenir contacte permanent amb els clients per comprendre les seves necessitats actuals i
futures, col∙laborant en la millora del resultat final amb l'objecte de complir els seus requisits i
satisfer les seves expectatives.
Assolir una relació mútuament beneficiosa amb els proveïdors amb la finalitat de crear valor
conjuntament.
Mantenir una posició de lideratge pel que fa a les prestacions del producte, servei i imatge de
marca.

És responsabilitat de tota l'organització el compliment dels principis definits en la present
Política, la qual ha de constituir el marc de referència per establir i revisar periòdicament els objectius
de l'organització a tots els nivells, amb l'objecte d'assegurar l'eficàcia i avaluar l'acompliment del
Sistema de Gestió de la Qualitat.
La present Política forma part de la revisió del Sistema de Gestió de la Qualitat per la Direcció i
és comunicada a tots els treballadors de l'organització. La Direcció assumeix el compromís d'assegurar
que la Política de Qualitat és implantada i mantinguda, per la qual cosa estableix i facilita els recursos
necessaris en tots els nivells de l'empresa.

Esteban J. Aranda Nuño
Gerent General

Vila‐seca, 27 de gener de 2015

