
 

PRESENTACIÓ DE LA NOVA EINA DE COMPENSACIÓ DE CO2
 DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 

Jornada virtual “ Orientem-nos cap a contractes climàticament neutres” 

 

GIRONA, 15 de desembre de 2020 

 

PROGRAMA 

11.00 h – 11.10 h - Inauguració de la sessió a càrrec del Sr. Joan Fàbrega Solé, Diputat 

de Desenvolupament Sostenible i Compra Pública i de la Diputació de Girona 

11.10 h – 11.20 h – Objectiu Diputació de Girona Neutra en carboni a càrrec del Sr. Marc 

Marí i Romeo, Cap de Medi Ambient de la Diputació de Girona 

11.20 h – 11.30 h – Presentació del Pla estratègic pel desenvolupament de les energies 

renovables a les comarques gironines a càrrec de la Sra. Anna Camp, coordinadora del 

Pacte d’alcaldies per a l’energia i el clima de la Diputació de Girona 

11.30 h – 11.50 h – Compensacions voluntàries. Compromís amb la reducció del CO2 

a càrrec de la Sra. Marta Hidalgo Güemes, tècnica de l’Àrea de Mitigació de l’Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic 

11.50 h – 12.10 h – Presentació de la clàusula de compensació com a condició especial 

d’execució del contracte a càrrec del Sr. Jordi Brunet Badosa, Cap de Compra Pública 

de la Diputació de Girona 

12.10 h – 12.25 h – Anàlisi tècnic de l’eina de compensació de CO2
  de la Diputació de 

Girona a càrrec de la Sra. Anna Camp, coordinadora del Pacte d’alcaldies per a l’energia 

i el clima de la Diputació de Girona 

12.25 h – 12.45 h – Flux de treball de l’eina de compensació de CO2
 de la Diputació de 

Girona a càrrec de la Sra. Raquel Coll i Serarols, tècnica del Servei de Contractació de 

la Diputació de Girona. 

12.45 h – 13.00 h – Torn obert de Paraules 

 

OBJECTIUS 

L’objectiu de la jornada virtual és presentar la nova eina de compensació de CO2 de la 

Diputació de Girona que permetrà la compensació entre els ens del món local i els seus 

proveïdors mitjançant una aplicació que estarà allotjada al Web de Diputació de Girona.  

 



 

Es facilitarà als òrgans de contractació la clàusula de la condició especial d’execució de 

la compensació del CO2 per tal que es pugui incorporar en els plecs de clàusules 

administratives particulars de qualsevol licitació i de manera pràctica veurem quin és el 

funcionament d’aquesta eina i el seu flux de treball.  

 

DESTINATARIS 

Alcaldes i altres càrrecs electes locals. 

Personal tècnic i administratiu de les corporacions locals que gestiona procediments de 

contractació pública. 

 

DATA, HORARI I LLOC 

Data: 15 de desembre de 2020 

Horari: de 11.00 a 13:00 hores 

Lloc: Telemàticament 

 

PONENTS 

Sr. Joan Fàbrega Solé, Diputat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals 

de la Diputació de Girona  

Sra. Marta Hidalgo Güemes, tècnica de l’Àrea de Mitigació de l’Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic 

Sr. Jordi Brunet Badosa, Cap de Compra Pública de la Diputació de Girona  

Sr. Marc Marí, Cap de Medi Ambient de la Diputació de Girona 

Sra. Anna Camp, coordinadora del Pacte d’Alcaldies per a l’energia i el clima de la 

Diputació de Girona 

Sra. Raquel Coll i Serarols, tècnica del Servei de Compra Pública de la Diputació de 

Girona. 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

La Jornada serà virtual a través de l’enllaç: 

https://ddgi.webex.com/ddgi/e.php?MTID=m56e3d2a87b495ed031b81d05629a42bd 

Per a qualsevol informació, podeu dirigir-vos al servei de contractació mitjançant l’adreça 

electrònica contractacio@ddgi.cat o trucant al 972185139 

https://ddgi.webex.com/ddgi/e.php?MTID=m56e3d2a87b495ed031b81d05629a42bd
mailto:contractacio@ddgi.cat

