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	Destrucció	Confidencial	de	la	Documentació	
Junan	Serveis	Solidaris	s.l	

FUNDACIÓ	JUNAN	
www.destruccioconfidencial.org	

www.fundacionjunan.org	

  



Objec(u	Social		
Junan	Serveis	Solidaris	s.l.	
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•  Fer	 un	 pas	 endavant	 amb	 la	 prevenció	 i	 la	 generació	
d’oportunitats	a	col·lec(us	amb	risc	d’exclusió	social,	establint	
un	 compromís	 empresarial	 que	 perme(	 com	 a	 finalitat	 oferir	
ocupació	 laboral	 a	 les	 persones	 fràgils:	 persones	maltractades,	
discapacitats	mentals,	 joves	 i	persones	en	exclusió	 social;	 	 i	 en	
defini(va	aquelles	persones	amb	especial	fragilitat.		

•  Contractació,	per	estatuts,	 	de	un	mínim	del	80%	del	personal,	
sigui	en	exclusió	social.	

	



Finalitat	Fundació	Junan	
	Ar(cle	6:	

ü  Donar	suport	als-les	nens-es	en	el	seu	desenvolupament	
integral	com	a	persones,	sembrant	en	ells-es	valors	i	
competències	que	els	facin	créixer	en	harmonia,	en	la	seguretat	
que,	com	a	adults-es	del	futur,	aquestes	capacitats	els	serviran	
per	a:	

ü  Prevenir	conductes	de	risc,	destacant	com	a	àrea	d'especial	
significació	les	associades	al	consum	de	drogues,	conductes	
disrup(ves	(trenquen	les	normes),	violentes	i	trastorns	
alimentaris.	

ü  Crear	un	món	més	just	i	igualitari.	
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DESTRUCCIÓ	CONFIDENCIAL	
	

Trasllat	d’arxius	
	



SEGURETAT	EN	EL	PROCEDIMENT	
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ü  Aprofitem	 la	 sinergia	 de	 unes	 persones	 que	 ens	 aporten	 una	
experiència	 molt	 amplia	 	 en	 el	 tractament	 de	 la	 Ges(o	 i	
Destrucció	Documental.	(des.de	1993)	

ü  Volem	ser	un	referent	a	nivell	de	Catalunya,	en	quant	a	inserir	
un	 procediment	 de	 màxima	 seguretat,	 que	 cumpleixi	 i	
excedeixi	 totes	 les	 norma(ves	 de	 seguretat	 a	 nivell	 local	 i	
europeu;	 per	 tal	 de	 oferir	 un	 procediment	 profesional,	 amb	
una	visió	i	objec(u	social	
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ü  	Atenció	al	client:	Una	sola	trucada	i	ens	posem	en	marxa	
ü  Logís(ca:	el	nostre	transport	propi,	s’encarrega	de	fer	els	

tràmits	de	lliurament	i	recollida	dels	contenidors.	
ü  Opera(va:	 els	 contenidors	 son	 traslladats	 al	 centre	

securitzat,	 procedint	 tot	 seguit	 a	 la	 destrucció	 segons	
norma(va	més	severa.		

ü  Cer(ficat:	 tot	 seguit	 us	 farem	 el	 cer(ficat	 de	 Destrucció	
Confidencial		

SIMPLICITAT	EN	EL	SERVEI		
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ELS	CONTENIDORS	

v  Fusta:		200	litres	
v  75-95	kg	papel.		
v  Mides	Ext.	cm:	47	ample		x	47,5	f	x	103	alt.		
							Interior:		43	x	45,4	x	100	cm	alt.	
	

Ø  Tencament	amb	clau	
Ø  Tencament	amb	precinta	de	seguretat	a	 la	

porta,	amb	registre	d’apertura	
Ø  Saca	Interior	amb	Brida	Numerada.		
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ELS	CONTENIDORS	

ü  Fusta:		150	litres	
ü  60-	70	kg	papel.		
ü  Mides	Ext.	cm:	47	,5	ample		x	47,5	f	x	80	alt.		
							Interior:		43	x	45,4	x	77	cm	alt.	
	

Ø  Tencament	amb	clau	
Ø  Tencament	 amb	 precinte	 de	 seguretat	 a	

la	porta,	amb	registre	d’apertura	
Ø  Saca	Interior	amb	Brida	Numerada.		
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ELS	CONTENIDORS	

									ALUMINI	
ü  Cap.	70	litres,	aprox.	40	kg	de	paper.		
Mides	42	ample	x	40	fons	x	59	alt	cm.		
ü  Cap.	240	litros,	aprox.		100	kg	papel.		
ü  Mides	59	x	47x	106	cm	
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ELS	CONTENIDORS	

									ALUMINI	
ü  Gran	Capacitat	:	650	litres	
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COSTOS	ACURATS	

										
ü  LOGISTICA:	La	nostra	experiència	en	 logís(ca,	fa	que	els	

costos	 siguïn	 acurats	 i	 extremadament	 compe((us	 en	
aquest	punt.	

	
ü  	 DESTRUCCIÓ:	 Les	màquines	 de	 destrucció	 nostres	 han	

estat	 dissenyades	 específicament	 per	 la	 destrucció	
confidencial,	no	per	una	trituració	industrial.	
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		GRAVACIÓ	DEL	PROCÉS	DE	DESTRUCCIÓ	



Objec(u	Social		(Estatuts)	
Junan	Serveis	Solidaris.	s.l.	
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ü  Com	a	paràmetre	d’obligat	compliment,un	
mínim	del	80%	del	personal	que	contrac(	en	els	
serveis	de	producció	i	logís(ca,	deuran	de	ser	del	
col·lec(u	abans	esmentat,	i	objecte	veritable	de	
l’ac(vitat	empresarial.	

	



Objec(u	Social	(Estatuts)	
JunanServeisSolidaris	s.l.	
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ü  La		promoció	i	ac(vació	d’aquesta	acció	de	responsabilitat	
social	es	durà	a	terme		amb	la	eina	que	aquí	es	crea,	i	de	la	
ma	d’ins(tucions	que	treballen	per	a	la	inclusió	social	de	les	
persones	en	risc	d’exclusió	social.	I,	en	especial,	Fundacions	
i	Programes	(Incorpora	de	Fundació	La	Caixa)	amb	la	
finalitat	aquí	descrita;	i	en	especial	amb	el	col·lec(u	de	
fragilitat	mental.	

	



Altres	Dades	d’Interés	

•  Fundació	Junan	amb	cif	G-64944788,	domiciliada	al	c.Tuset11,	
08006	barcelona,	va	ser	declarada	d’u(litat	pública	pel	
Ministerio	de	Educación,	Polí(ca	Social	y	Deporte,	el	
21/11/2008,	amb	el	registre	08-0382;	i	escripturada	davant	
notari	al	13/08/2008.		
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Altres	Dades	d’Interés	

•  El	Programa	Educa(u	“Mochil”	de	la	Fundació	Junan,	ha	estat	
instaurat	a	escoles	e	ins(tucions,	havent	sigut	homologat	pel	
Departament	d’Ensenyament	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	i	
tenint	acords	i	aliançes	amb	la	U.B,	UPV	

•  El	seu	programa	ha	estat	finalment	incorporat	a	la	plataforma	
de	EduCaixa,	de	la	Fundació	la	Caixa		
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www.destruccioconfidencial.org	

www.fundacionjunan.org	
	

ES:	www.educaixa.com/socioemocional/mochil	
CA:	www.educaixa.com/ca/socioemocional/mochil	

	
Contacte:	info@destruccioconfidencial.org	
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		Altres	Dades	d’Interés	


