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POL TICA DE LA QUALITAT
/

Lo Combro de Comerg i lndúskio de Volls té com o objectiu
principol oconseguir lo moximo sotisfocció dels seus clienfs, buscont
lo copocitoció o lo formoció octuolÍtzodo o les necessitots del
mercot loborol.

/

Combro de Comerg ossumeíx lo responsobilitot de monten¡r uno
político de quolitot bosodo en lo sotisfocció dels requísits expressots
pel client, oixí com els legols í reglomentorÍs. Tombé que s'odopti ol
propósit i context de lo orgonitzocíó Í d'oquesto monero es recolzo
lo direcció estrotégico o les necessÍtots identificodes del nostre
entorn empresori-loborol.

,/

Combro de Comerg oposto per fomentor i ougmentor lo quolitot
en les octivitots desenvolupodes en lo sevo foceto com o centre de
formoció, per tol de donor sotisfocció o les expectotives que
dipositen els clients en lo formoció ímportido, per tol d'oferir uno
formoció de quolitot.

/

Combro de Comerg trebollo omb un sÓlid equíp humd que respon
omb eficiéncio o les necessítots dels clients.

,/

Combro de Comerg oposto per uno mílloro continuo del seu
Sisiemo de Quolitot per estor o I'olqodo de totes les expectotives
exposodes.

/

Sobre el Secretori Generol í el Deportoment de Formoció de
Combro de Comerg recou lo responsobilitot d'impulsor oquest
compromís, i sobre I'equip humd lo d'entendre i oplicor lo Político de
Quolitol, ol iguol que serveíxi com o mCIrc per o estoblir í seguír els
nostres objectius de quolitot. Aquesto político esto disponible i es
monté com informoció documentodo. Tombé es comunico, s'entén
i s'oplico dins de I'orgonilzoció i esto disponible per les ports
interessodes pertinents.

./

Combro de Comerq, oplico ols seus plons de formoció les oreos i
especiolitots tenint en compte els continguts i normotives que es
desprenen de les occions formotives bosodes omb els corresponents
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