
PERSONES DESTINATÀRIES:

Equips redactors de PAES, personal tècnic 
d'administracions locals, alumnes assistents al curs 

«Re-energy jobs» i càrrecs electes.  

Seminari

Girona, dilluns, 16 de setembre de 2013
de 09.00 h a14.00 h

Casa de Cultura de la Diputació de Girona
(plaça de l'Hospital, núm. 6, Girona)

Rebuda dels participants i inscripcions 

Benvinguda
Pere Giró, vicepresident del CILMA
 
The role of the Covenant Territorial Coordinator 
in the SEAP analysis process: TheProvince of 
Girona
Sr. Paolo Zancanella, Joint Research Center 
(videopresentació)   

Implantació d'accions a través d'empreses de 
serveis energètics (ESE): aspectes clau que  
cal tenir en compte
Sra. Margarida Plana, EOENERGIA
 
Viabilitat tècnica i econòmica de projectes de 
biomassa amb ESE
Sra. Núria Palmada, CILMA 

Propostes i potencial de l'smart grid (xarxa 
intel·ligent) en municipis rurals
Sr. Pep Salas, Smartgrid.cat

08.45 - 09.00 h Preguntes i resolució de dubtes

Pausa

Promoció d'edificis de balanç energètic quasi zero 
a través dels PAES
Sr. Jose Santos, CIMNE-UPC

Accions supramunicipals de compra conjunta: un 
exemple en la compra de reguladors de flux
Sr. Francesc Cots, CILMA

Accions del PAES supramunicipal del Pla de 
l'Estany
Sr. Jaume Vicens, EnErGi

Accions realitzades dels PAES de les comarques 
de Barcelona
Sr. Ramon Rabella i Sra. Carme Melcion, Oficina de 
Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona

Preguntes i resolució de dubtes

Programa

Inscripcions:

Cal formalitzar les inscripcions, abans del 12 de setembre, per correu electrònic (info@repte.net) o per telèfon (972 273 223), 
indicant el nom i cognoms de la persona participant, el DNI, l'empresa o entitat a la qual pertany i el municipi. 

La inscripció és gratuïta.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Ocupació

Projecte 
Green Jobs

Reforç i innovació 
de les accions 

previstes als PAES

09.00 - 09.15 h

09.15 - 09.30 h

09.30 - 10.00 h

10.00 - 10.30 h

10.30 - 11.00 h

11.00 - 11.30 h

11.30 - 11.45 h

11.45 - 12.30 h

12.30 - 12.50 h

12.50 - 13.10 h

13.10 - 13.30 h

13.30 - 14.00 h


