ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom:
SECE. Smart Lighting & City Technologies
Breu descripció:
Especialistes en enllumenat públic des de 1912.
La gestió integral de l'Enllumenat Públic representa la fórmula òptima d'explotació, ja que
permet que l'enllumenat dels municipis estigui pensat de forma global, incloent tant la
instal·lació, com l'explotació i la renovació de les instal·lacions.
Amb això, es garanteix un servei al ciutadà de màxima qualitat a llarg termini de tota la
vida útil de la instal·lació; minimitzant els costos d'explotació i els impactes al medi
ambient, a través de l'eficiència energètica i un manteniment adequat.
El Lighting Design o Disseny de la Llum és una disciplina que permet dotar a
l'enllumenat d'un valor afegit, a més de la seva funció principal, la d' il·luminar.
Utilitzem la llum no només per il·luminar sinó per informar, guiar, ressaltar, activar
espais, i dotar-los de personalitat.
Col·laborem amb Lighting Designers de reconegut prestigi en el mercat i despatxos
d'Arquitectura i Disseny.
-

Servei de Consultoria i Enginyeria
Servei d'Execució
Projectes pilot
Instal·lació i manteniment
Servei de Comunicació

Dades de contacte:
c. Rosselló i Porcel 21 planta 15
08016 Barcelona
Tel. 933 329 612
sece@sece.com
www.sece.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/04/2014

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Nom de l’actuació
1. DONACIÓ D’ORDINADORS A ENTITATS SOCIALS
2. CAMPANYA “LA FAM NO FA VACANCES”

Objectiu CCS
5.1, 7.8, 9.9
7.8, 9.9

1. DONACIÓ D’ORDINADORS A ENTITATS SOCIALS
Breu descripció:
Sece ha fet donació de 9 ordinadors i material informàtic (monitors, impressores, etc.) a
diverses associacions sense ànim de lucre, a fi de col·laborar en projectes d'ajut social. El
material informàtic que dóna és material retirat, que ha quedat obsolet però que encara
se li pot donar un ús per a d’altres finalitats.
Durant el mes de setembre de 2015 es van dur a terme dues accions per donar
compliment al nostre COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I AMB ELS MUNICIPIS ON
TREBALLEM.



Compromís Ambiental: reduir, reciclar i reutilitzar.
Compromís Social: col·laborar amb la inserció de persones amb diversitat
funcional i col·laborar amb persones amb problemàtiques socials.

Sensibilitzats amb aquests compromisos, el departament d’informàtica, i en motiu d’una
primera fase de substitució de les CPU de SECE, informa que tenen 9 CPU en bon estat i
que es poden reutilitzar.
Mitjançant Barcelona + Sostenibles es vehicula la consulta i se‘ns facilita el contacte de
TECNOLOGIA PER A TOTHOM (TxT) i de REUTILITZA.CAT, membres de la xarxa de
Barcelona + Sostenible, que provenen del programa de reutilització d’aparells informàtics
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Més informació a: www.reutilitza.cat, contacte: David Franquesa.
Els projectes socials beneficiaris són la Fundació Espai Natura i Joventut, amb el projecte
“ La brúixola”, i la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, i el seu projecte
“Rev@alclic, equipem la peixera del Gavina”.
Aquesta donació és fa en dos fases:

1a. DIAGNOSI DE L’ESTAT DELS ORDINADORS
Es fa una col·laboració amb SPECIALISTERNE, que és una empresa social que forma i
insereix professionalment a nois i noies autistes, concretament, amb un tipus d'autisme
anomenat Asperger (TEA). Aquest autisme afecta al noi/a amb una diversitat funcional a
nivell comunicatiu, però en canvi, tenen moltes capacitats intel·lectuals i que
desenvolupen a nivell informàtic, i que apliquen en processos de desenvolupament s de
software, de qualitat, etc...
L’Adrià Sánchez, va ser el nostre col·laborador, i el que va participar i venir a les nostres
oficines centrals per fer el diagnòstic de l’estat de les CPU i qui va instal·lar el sistema
operatiu que sol·licitaven les entitats socials.

2a. FASE: LLIURAMENT DELS ORDINADORS

6 unitats es destinen a la Fundació Centre Obert Joan Salvador
Gavina “la peixera”, amb el projecte ”Rev@alclic equipem la
peixera del Gavina”, de reforç escolar a nens/es i joves del barri del
Raval de Barcelona .

3 unitats es destinen a la Fundació Espai Natura i Joventut, al
projecte educatiu “La brúixola educació en el lleure” per a
nens/es amb problemàtica social dels barris de Sant Roc i el
Gorg de Badalona.
Per als treballadors i treballadores de SECE ha estat una gran experiència el pod er
compartir i conèixer de prop aquests grans projectes que desenvolupen tant
Specialterme, com les dues fundacions, i sobretot la professionalitat i els valors de les
persones en què vam compartir aquesta experiència, esperem i desitgem poder continuar
col·laborant-hi.
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015-2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 5.1, 7.8, 9.9

2. CAMPANYA “LA FAM NO FA VACANCES”
Breu descripció:
Campanya solidària de recollida d’aliments amb l’objectiu de garantir 10.000 plats per les
famílies que més ho necessiten. La fita era recollir 1.000 quilos d’aliments bàsics
necessaris sol·licitats per la Fundació Banc dels Aliments; oli, llet, sucre, farina, llaunes
de sardines i tonyina i tomàquet fregit.
Es van recollir 87 caixes = 968, 5 quilos = 9.685 plats
Entitats beneficaries:
Banc dels aliments Comarques de Tarragona
Carites Vilanova-l’Economat
Centre de distribució d’Aliments de Banyoles
Creu Roja-Carites de Viladecans
Creu Roja-Carites d’El Prat de LL.
Creu Roja – Rebost (Terrassa)
Creu Roja (Vilanova i la Geltrú)

El Xiprer (Granollers)
Frater Nadal (Rubí)
Fundació Rosa Oriol (Manresa)
Parròquia de Sant Cristòfol (Zona Franca-BCN a)
Parròquia de Sant Jaume de Badalona
"PROYECTO DISA Parròquia Sant Sebastià“ – Nou Barris (BCN)
Beneficis:
Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: anual
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.8, 9.9

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Per donar compliment als seus compromisos amb la seguretat de les persones, la
prevenció de la contaminació, la qualitat de servei cap als nostres clients, i el fome nt de
la innovació, SECE té implantats sistemes de gestió corporatius sota els estàndards
internacionals: ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, EMAS i la OHSAS 18001, certificats per
empreses de reconegut prestigi.
http://www.sece.com/ca-les-nostres-certificacions.asp

