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A MANIPULATS I ACABATS OSONA, SL integrem de forma voluntària i convençuda, els compromisos 
de Responsabilitat Social dins la nostra estrategia empresarial, atenent a les diferents àrees implicades, 
tals com Econòmica, Social, Mediambiental i Ètica. 
  
A tals efectes suscrivim la definició de Responsabilidad Social de les Empreses que s’estableix en el Llibre 
Verd de la Comissió Europea, de la següent manera:  
 

“la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupaciones socials i 
medioambientales en les seves operacions comerciales i relaciones amb els seus interlocutors”. 

 
Per això, a MANIPULATS I ACABATS OSONA, SL impulsem en tots els ámbits descrits, un conjunt de 
polítiques i plans d’acció basats en els següents principis, que assumim com a propis: 
 
    ✔ Perseguir els objectius empresarials al mateix temps i amb el mateix esforç que el Benestar Social. 
 
    ✔ Construir relacions socials estables i un diàleg fluid i positiu amb tots els grups d’interès, en busca del benefici 
comú: empleats, clients, Proveidors, Administracions i Societat. 
 
    ✔ Operar amb claredat i transparència en tots els àmbits d’actuació i participació de l’empresa. 
 
    ✔ Respectar l’estricte cumpliment en totes les matèries en les que l’empresa participa: laboral, administrativa, 
tributària, comercial, segons la Legislació aplicable. 
 
    ✔ Esforçar-nos en aconseguir la millor Qualitat de productes i serveis pels nostres clients, garantint el cumpliment de 
les bones practiques subscrites. 
 
    ✔ Promoure una actuació participativa, basada en el respecte pels valors humans i la dignitat individual i col·lectiva.  
Que cada membre se senti part activa del projecte comú. 
 
    ✔ Integrar en la nostra cultura empresarial las preocupacions i demandes de la Sociedad, així com col·laborar dins les 
pròpies capacitats, en promoure accions i activitats que contribueixin al desenvolupament econòmic i cultural i la Qualitat 
de vida de la comunitat i els seus membres. 
 
    ✔ Protegir i respectar el mediambient, reduint l’impacte ecològic de la nostra activitat mitjançant pràctiques actives de 
disminució en el consum de recursos i la correcte gestió i tractament dels residus generats. 
 
    ✔ Potenciar el desenvolupament professional i personal dels nostres empleats, vetllant per la seva salut i seguretat, 
respectant els seus drets i llibertats, i recompensant el seu esforç a través d’una retribució justa. 
 
    ✔ Promoure la formación interna així com les promocions, reconeixent els mèrits del treball, i respectant sempre la 
igualtat en tots els àmbits i aspectes. 
 
    ✔ Propiciar unes condicions de treball dignes, adequades a la Normativa vigent, buscant crear un ambient de treball 
favorable, i divulgar la cultura ética dins l’empresa. Evitant qualsevol tipus de discriminació, practiques abusives o 
vulneració de drets. 
 
 
En definitiva, a MANIPULATS I ACABATS OSONA, SL pretenem que que la nostra existencia resulti positiva 
per la Societat, actuant per tal efecte, amb els Valors i principis Ètics i de Respecte amb cada individu o 
col·lectiu amb el/s que puguem tenir relació. 
 

 


