
 

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat ha adoptat el compromís de gestionar la ciutat i l’organització 
municipal procurant atendre les necessitats i les expectatives dels ciutadans i ciutadanes que 
viuen, treballen i/o gaudeixen de la ciutat, garantir-ne la qualitat de vida, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats. 
 
El compromisos estratègics i de gestió que ha establert l’Ajuntament es concreten en Pla 
d’alineació i competitivitat estratègica (PACTE) i en el Sistema integrat de gestió ambiental, de 
qualitat i de prevenció de riscos. A partir de la missió i visió definits en el Pla, s’han establert els 
objectius estratègics i de gestió i les polítiques d’avaluació que han de permetre garantir als 
ciutadans i ciutadanes la prestació dels serveis amb qualitat, eficàcia i eficiència.  
 
La direcció de l’Ajuntament de Sant Cugat, manifesta el seu compromís envers l’acompliment 
dels compromisos de qualitat i considera que la priorització per la qualitat dels serveis, la 
prevenció de riscos i la política ambiental són un valor essencial per garantir la credibilitat de 
l’Ajuntament i la confiança envers la ciutadania. 
 
Els compromisos amb la qualitat que manifesta el Consell de direcció són els següents: 

 Satisfer les necessitats de la ciutadania de forma progressiva i continuada 
 Adaptar la prestació dels serveis a les expectatives de la ciutadania 
 Procurar, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada moment, una adequada 

assignació dels recursos: humans, materials, infraestructurals i d’informació, que 
facilitin la prestació d’aquests serveis 

 Prevenir i minimitzar la contaminació i procurar la reducció dels impactes ambientals 
generats en el desenvolupament de les activitats 

 Formar el personal al servei de l’Ajuntament per a l’òptima realització de les seves 
tasques i en base als paràmetres del sistema municipal de gestió integrat  

 Valorar especialment les iniciatives adreçades a la protecció i millora dels aspectes 
ambientals 

 Vetllar activament per millorar les condicions de treball per tal de prevenir accidents i 
malalties professionals 

 Avaluar i corregir els riscos que no puguin evitar-se 
 Avançar en l’adequació dels llocs de treball considerant quan escaigui les condicions 

psicofísiques del personal 
 
El Consell de direcció considera que la millora contínua és l’element orientador del nostre 
sistema de gestió i per aquest motiu la gerència de l’Ajuntament de Sant Cugat comunica al 
seu personal i a les persones col·laboradores que el Sistema Integrat de Gestió ambiental, de 
prevenció de riscos laborals i de qualitat orienta tota l’activitat municipal i es configura com a 
marc de referència per establir i revisar els objectius i les fites municipals. 
 
Per això: 
 

 És responsabilitat de la direcció l’assoliment d’aquests objectius. 
 És obligació del personal de l’Ajuntament de Sant Cugat actuar d’acord amb els 

procediments i la formació rebuda, per tal de contribuir a l’assoliment dels objectius. 
 Aquesta política es posa a disposició de la ciutadania 

 
El gerent 

 
         Pau Villòria i Sistach 
 

Sant Cugat del Vallès,  19 de juny del 2009 


