
CODI ETIC 

NO A LA CORRUPCIO

ARA VINC es compromet a seguir les normes
de l'OIT quant a relacions laborals, que inclouen
la llibertat d'associació, el rebuig al treball
forçós i l'eliminació del treball infantil.

ARA VINC es compromet a custodiar les dades
personals de la clientela, de la plantilla, de les
empreses proveïdores i de qualsevol persona
relacionada amb la seva activitat.
Es prohibeix la divulgació, comercialització i ús
indegut dinformació concernent a persones o
institucions. Les persones que treballen a ARA
VINC es responsabilitzen de l'ús confidencial de la
informació a què puguin tenir accés.

DRETS HUMANS I LABORALS

ARA VINC rebutja qualsevol tipus de corrupció.
Es posa a la disposició de qualsevol persona un
canal de denúncia anònim per rebre i
investigar qualsevol informació sobre un
comportament il·lícit de personal de l'empresa.
No s'efectuaran ni rebran en nom d'ARA VINC,
aportacions econòmiques ni a organismes
públics, ni a institucions privades, per obtenir
una posició d'avantatge o influència.

CONFIDENCIALITAT

ARA VINC es responsabilitza del compliment
fiscal que li correspon i actua amb la diligència
deguda, pagant els seus impostos i atenent les
obligacions tributàries.
ARA VINC passa anualment una auditoria de
comptes externa i disposa d'un marc de
prevenció de delictes.

FISCALITAT RESPONSABLE

ARA VINC té un ferm compromís amb el medi
ambient i vetlla per tots els aspectes
relacionats amb la sostenibilitat: incorporació
de vehicles elèctrics a la nostra flota, ús
responsable de recursos, eficiència energètica i
gestió de residus. Des del 2008, l'empresa
disposa del certificat ISO 14001.

COMPROMIS AMBIENTAL

ARA VINC dispone de un plan de igualdad y de
un protocolo contra el acoso sexual y por razón
de sexo.
En el convenio propio de ARA VINC también se
especifica este compromiso con la no
discriminación en los artículos 53 y 54 y la
tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso. El
plan de seguridad de ARA VINC contiene un
apartado de protección a personal sensible con
incidencia en mujeres embarazadas y/o periodo
de lactancia y personas con algún tipo de
discapacidad.

IGUALTAT D'OPORTUNITATS

A ARA VINC treballem segons el model de
millora contínua focalitzat en la satisfacció del
client. Analitzem els processos, com es
desenvolupen i quin impacte tenen per
proposar estratègies que millorin la gestió i
corretgir possibles desviacions. Des del 2008,
l'empresa disposa del certificat ISO 9001.

MILLORA CONTINUA 

ARA VINC disposa d'un servei de prevenció
propi (SPPM) que s'ocupa de vetllar per la
seguretat i la salut de les persones
treballadores. El SPPM té com a objectiu
transmetre les normes de prevenció i seguretat
viària a les formacions inicial i periòdica de PRL
a tot el personal treballador, que queden
detallades al Manual de bones pràctiques de
conducció.
ARA VINC disposa del certificat ISO 45001.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

ARA VINC duu a terme la seva activitat dins una
societat i procura aportar el seu gra de sorra al
desenvolupament sostenible de la mateixa. Per
això, col·labora amb diverses entitats i ONG en
diferents projectes i grups de treball. Els
projectes són de naturalesa variada i relacionats
amb la inclusió de persones i la mobilitat
sostenible, entre d'altres.

APORTACIO A LA SOCIETATPOLITICA RETRIBUTIVA

ARA VINC té definida la seva política retributiva 
 al seu conveni propi. Depenent del servei, de les
funcions o de la responsabilitat del càrrec, es
defineixen complements salarials.

ARA VINC col·labora amb l'administració en
totes aquelles qüestions que ho requereix.

 ADMINISTRACIO PUBLICA

ARA VINC es declara apolítica i imparcial.

IMPARCIALITAT POLITICA


