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Les eines han estat dissenyades per donar suport a les
administracions en el procés d’elaboració de plecs de condicions
tècniques en els processos de contractació pública i a les
empreses a l’hora de participar de forma activa en la base dades
de proveïdors i de consultar els processos de contractació pública
vigents
Terrassa, 2 de maig 2017. Un total de 10 representants
d’administracions i empreses proveïdores de solucions en l’àmbit de
l’eficiència energètica i energies renovables van participar, dijous 27
d’abril, en la jornada sobre eficiència energètica i contractació
electrònica verda organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa.
Durant la jornada, la Cambra va informar de les eines de suport en
processos de contractació electrònica verda en l’àmbit de la millora
energètica en edificis públics que, sota el paraigües del projecte
europeu de cooperació transnacional GRASPINNO, s’han dissenyat i
implementat per promoure la convocatòria, desenvolupament i execució
de processos de compra i contractació pública mitjançant criteris
ecològics, eficients i sostenibles i el desenvolupament de pràctiques que
promoguin l’eficiència energètica, l’estalvi del consum energètic i la
reducció de l’impacte ambiental.
Es tracta de la primera acció que s’ha posat en marxa després que els
socis europeus del projecte GRASPINNO van finalitzar la primera fase de
disseny d’una metodologia europea comuna per als processos de
contractació pública sostenible per a projectes de rehabilitació i millora
energètica d’edificis i instal·lacions de les Administracions.
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En el transcurs de la jornada, que va comptar amb la participació de
José Enrique Vázquez, director gerent de Bioquat i president d’honor del
Grup de Gestors Energètics de Catalunya, i va ser impartida per
Marianella Pereira, responsable de Qualitat i Medi Ambient de la Cambra
de Terrassa i project coordinator del projecte GRASPINNO, es van donar
a conèixer les tres principals eines que formen els pilars de la
metodologia europea i es va informar de com utilitzar-les per facilitar la
participació en els procesos de sol·licitud, concurs, contractació i
compra. Es tracta de la plataforma eGPP (electronic Green Public
Procurement) per donar d’alta els processos de contractació per part de
les Administracions i que permet a les empreses consultar els processos
oberts, així com una base de dades de productes i serveis que capacita
a les empreses ofertar els seus productes i a les Administracions
consultar l’oferta del mercat i, finalment, el software de càlcul LCC (Life
Cicle Cost) que, per valorar el costos en l’anàlisi ambiental del cicle de
vida dels productes, permet als usuaris comparar diferents productes al
mateix temps que proporciona recomanacions econòmiques.
Totes les eines han estat dissenyades per donar suport a les
administracions en el procés d’elaboració de plecs de condicions
tècniques en els processos de contractació pública i a les empreses a
l’hora de participar de forma activa en la base dades de proveïdors i de
consultar els processos de contractació pública vigents.
Projecte GRASPINNO
El projecte europeu GRASPINNO, en el qual la Cambra de Terrassa hi
participa de forma activa, permet implementar per primera vegada a
Catalunya un nou model transnacional estratègic de suport al
desenvolupament sostenible en els processos de contractació pública
per a la rehabilitació energètica dels edificis púbics i les accions de
millora en matèria d’eficiència energètica i promoure, al mateix temps,
la participació d’empreses proveïdores de solucions eficients i
sostenibles vinculats a l’àmbit de l’eficiència energètica, la tecnologia
ambiental i les energies renovables a participar en els processos de
compra i contractació pública.
Finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el
marc de la primera convocatòria del Programa INTERREG Mediterranean
per als anys 2014-2020, GRASPINNO acull un total de 12 socis de 7
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països europeus: Grècia, Itàlia, Espanya, França, Xipre, Bòsnia
Herzegovina i Eslovènia. El projecte GRASPINNO es va posar en marxa
l’u de novembre de 2016.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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