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Intercanvi sobre compra pública 
verda entre responsables  
de contractació 
d’administracions catalanes

Data
Dijous
10 de desembre de 2020 
              
Hora
De 12.30 a 14 h

Lloc
Sessió virtual mitjançant  
la plataforma WebEX

Inscripció
Gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia a 
través d’aquest enllaç

Organització

Objectius
- Presentar, de primera mà pels responsables de contractació, casos de plecs que 

incorporen novetats en l’aspecte ambiental. 
- Presentar les noves eines de Cost de cicle de vida de la Comissió Europea.

Destinataris/àries
Responsables de compres i contractació o personal tècnic involucrat en la preparació 
de licitacions dels diferents departaments i sector públic de la Generalitat, així com 
d’altres administracions catalanes interessades en la matèria.

Programa

  12.30 h  Benvinguda institucional
  Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública.  
  Generalitat de Catalunya

  Funcionament de la sessió 
  Josep Esquerrà i Roig, Ecoinstitut SCCL

  12.40 h L’Acord marc dels serveis de missatgeria i transport en fred
  Ana Istúriz de las Heras, Comissió Central de Subministraments.  
  Generalitat de Catalunya
   
	 	 Aspectes	rellevants:	requeriments	ambientals	sobre	la	flota	de	vehicles		 	
  destinada al servei de missatgeria i resposta del mercat
  

13.05 h Subministrament de samarretes de la cursa de la Mercè 2019
  Carles Vallès Casademont, Institut Barcelona Esports, Ajuntament  
  de Barcelona.

  Aspectes rellevants: requeriments ambientals pel producte tèxtil, els vehicles  
  de lliurament i els embalatges. Per aquest darrer aspecte, aquest cas ha   
  estat seleccionat com a bona pràctica europea

13.30 h Presentació de les eines de Cost de Cicle de Vida de la Comissió   
  Europea
  Aure Adell Querol, Ecoinstitut SCCL

  Aspectes rellevants: les eines, la seva estructura, elements no inclosos  
  i aplicació en el cas de la compra d’ordinadors

13.55 h  Cloenda
  Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,  
  Generalitat de Catalunya

https://forms.gle/6Hr42e978Uw3RiS77


Pautes durant el seminari
El seminari es farà a través de la plataforma Webex.

El dia del seminari les persones inscrites rebreu l’enllaç i les claus d’accés a la sessió 
en línia.

Per connectar-vos-hi, podeu utilitzar el vostre ordinador, tauleta o mòbil. Les instruccions 
per connectar-se a través de les diferents opcions les podeu trobar aquí.

Si us hi connecteu des de l’ordinador, a través del navegador web, potser necessitareu 
instal·lar algun connector (plug-in). Per això us hi recomanem que us connecteu 15 
minuts abans, i així podreu solucionar qualsevol problema tècnic.

Com a participants, us agraïm que, quan us connecteu, feu les accions següents:
-	Indiqueu	el	vostre	nom	i	cognoms,	per	poder	identificar-vos	durant	el	torn	obert	de	

comentaris i preguntes.
- Mantingueu el vídeo i el micròfon apagats per assegurar una bona connectivitat i 

qualitat de so. 

Si	teniu	preguntes,	les	podeu	anar	escrivint	al	xat	i,	al	final	de	cada	presentació,	
s’obrirà un torn de preguntes durant el qual la persona que moderi l’acte anirà plantejant 
les preguntes recopilades al llarg de la presentació.  

https://help.webex.com/es-co/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting

