
 
 

   
     

 

Taller d'apadrinament en  
Compra d'energia verda 

 
Benvolgut/da, és un plaer convocar-te a la reunió conjunta dels Grups de 
treball de Consum responsable Local i Prevenció de Residus i d’Energia 
sostenible Local de la Xarxa, a aquest taller específic sobre compra d’energia 
verda per part dels ajuntaments, 

 
Data i hora: 12 de Juny de 2014, de 9:30 a 13:30 h. 

Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici del Vagó (Recinte de l'Escola Industrial, carrer Urgell, 187 - BCN ) 

Destinataris: Tècnics municipals i d’altres ens locals  

Organitzen:   Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  (Grups de treball de Compra 

Verda i d'Energia Local) i Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 

PROGRAMA DE LA JORNADA  

 9:30 h.  Benvinguda i presentació 

9:40 h.  BLOC 1. COMPRA D’ENERGIA VERDA 

9:45 h.  Presentació de criteris de compra d’electricitat verda a càrrec de 

l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

10:15 h.  Experiència local en compra d’energia verda: Ajuntament de Rubí 

10:35 h.  Experiència local en compra d’energia verda: Ajuntament de Girona 

10:55 h.  Experiència de compra agregada d’energia pels ens locals. CCDL-ACM, 

Associació Catalana de Municipis. 

11:05 h.  Condicions de contractació de l'electricitat amb Som Energia per a les 

administracions públiques.  

11:15 h.  Torn de preguntes 

11:30 h.  Pausa  



 
 

   
     

 
12:00 h.  BLOC 2. INTERCANVI I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS 

D'EXPERTS A TÈCNICS QUE VOLEN SABER-NE MÉS   

Debat i treball sobre les experiències presentades pels padrins i 

aportacions  i inquietuds per part dels apadrinats. 

13:00h.  Posada en comú i conclusions. Enquesta de valoració d’interessos i 

vinculacions 

13:30 h. Cloenda 

  

Inscripcions a: 

Eloi Burriel  

tel. 670620621  

eloi@lorigen.net  (indiqueu: nom, càrrec i ajuntament o ens local) 

 

 

 

 

 

La Secretaria tècnica de la Xarxa 

Barcelona, 6 de juny del 2014 
 


