
  
 

 
 

 

 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: e-WIS (Waste & Information Security Management, S.L). 

 

Breu descripció: empresa dedicada a la destrucció d’informació sensible de forma 100% segura, 

de manera ecològica; informació que està registrada en format digital (discs durs, disc sòlids, 

cintes...). 

 

Dades de contacte: Sr. Wieslaw Winiarczyk (626 778 444) i Sr. José Martín (628 600 188). 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 5/10/2016.  

 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 

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

 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

1 Ambientalitzar les unitats mòbils de l’empresa per reduir la 

contaminació atmosfèrica. 

3. Qualitat ambiental i salut  

2. Incorporació de persones amb discapacitats per treballar a e-

WIS 

7. Benestar de les persones  

3. e-WIS amb la ciutadania  6. Bon govern i responsabilitat 

social 

 

NOM DE L’ACTUACIÓ 1: Ambientalitzar les unitats mòbils de l’empresa 

 

Breu descripció:   

Millorar la nostra unitat mòbil amb LEDs i plaques solars, 

així com la segona unitat mòbil (furgoneta), ja adquirida 

amb motor híbrid o totalment elèctric.  

 

L’objectiu és generar energia neta (i no amb gasoil) per 

fer anar les màquines que són dintre de la furgoneta d’e-

WIS i que es necessiten per fer la nostra feina de 

destrucció de dades sensibles. Alhora es redueix la contaminació deguda al transport, donat que la 

majoria dels nostres clients són a ciutats com per exemple Barcelona. 

 

Beneficis: Ambientals 

 

Ambientals       Socials      Econòmics   

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 

 
 

 

 

 

Vigència de l’actuació: Novembre 2017 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 3.1  

“Millorar la qualitat de l’aire, especialment pel que fa als òxids de nitrogen, les partícules en 

suspensió i els al·lergògens. Disminuir el trànsit motoritzat, fomentar els combustibles menys 

contaminants i el vehicle elèctric, i reduir l’ús del gasoil”. 

NOM DE L’ACTUACIÓ 2: Incorporació de persones amb discapacitats per treballar a e-

WIS 

 

Breu descripció: A final de 2016 començar a avaluar les possibilitats de contractar persones amb 

discapacitats per tal de donar-los una oportunitat i que s’integren amb normalitat al mercat 

laboral.  

 

 

Beneficis: Socials 

 

Ambientals       Socials      Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: Permanent 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1  

“Incrementar la qualitat de vida i les oportunitats de desenvolupament humà amb una atenció 

especial a les persones amb dependència”. 

 

 

NOM DE L’ACTUACIÓ 3: e-WIS amb la ciutadania 

 

Breu descripció: vetllar per la eguretat d’informació a destruir mantenint un compromís amb el 

medi ambient. 

 

Des de l’Ajuntament, el ciutadà/ana podria deixar els seus dics durs i material sensible per destruir 

de forma segura, dins d’un recinte municipal i sota vigilància d’alguna persona. 

 

Beneficis: Socials  

 

Ambientals       Socials      Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: Permanent 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.6  

“Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura organitzativa socialment i 

ambientalment responsable que creï valor a llarg termini”. 

 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 



  
 

 
 

 

 

 

Sr. Wiewlaw Winiarczyk – Entrevista al Clúster Digital de Catalunya. 

  

http://www.clusterdigital.cat/blog/ 

  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL nostre compromis com e-WIS: 

 

e-WIS mitjançant el seu procés garanteix la completa i segura destrucció de les dades emmagatzemades 
en suports digitals i al mateix temps tanca el cicle dels materials i recursos implicats en el procés. 
 
Conscient  de les exigències de confidencia litat , seguretat  i protecció del medi ambient  
per a ls seus clients i a lt res parts interessades, e -WIS basa la  seva polít ica  empresaria l en 
els següents principis:  

  
- Complir amb tots els requisits legals que apliquen a les seves activitats i serveis així com altres 

compromisos adquirits per e-WIS enfront dels seus clients i altres parts interessades. 
 
- Assegurar la destrucció total de les dades i eliminar la possibilitat d'extracció de qualsevol informació 

del client a partir dels productes finals generats pel procés. 
 
- Facilitar la supervisió del procés per part dels clients que així ho necessitin, mitjançant l'opció d'un 

servei mòbil de destrucció in situ dotat de vídeo vigilància. 
 
- Actuar de forma preventiva per eliminar i reduir els riscos ambientals i ser proactius en la gestió dels 

aspectes ambientals per limitar i mitigar qualsevol impacte advers en l'entorn. 
 
- Contribuir a l'economia circular a través del reciclatge dels materials generats en el procés i el seu 

aprofitament en altres processos productius. 
 
- Treballar de manera constant en la millora de les activitats, processos i serveis per obtenir un bon 

acompliment tant en el nivell de qualitat del servei com de comportament ambiental de 
l'empresa. 

 
 Per dur a  terme aquesta  polít ica , e -WIS:  

 
- forma i sensibilitza el seu equip de treball 
- estableix un diàleg amb les parts interessades 
- defineix objectius anuals de millora que siguin mesurables 
- dur a terme una activitat constant de mesurament que permet avaluar la millora contínua. 

 

http://www.clusterdigital.cat/blog/

