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1. Introducció 
 
El proper mes de desembre es publicarà una nova versió de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. 
 
Entre les novetats que s’incorporen a la nova versió destaquen les següents: 

- l’adaptació a la llei 34/2010 de 5 d’agost. 
- el traspàs d’expedients tancats des de la Plataforma a un sistema extern 

d’arxivat. En primera instància es realitzarà un traspàs dels expedients que hi ha 
actualment al sistema, per deixar pas a una tasca periodificada que s’executarà 
de forma automàtica. 

- la interfície automàtica per l’enviament de dades de publicació des de gestors 
d’expedients (inicialment el GEEC de la Generalitat de Catalunya) a la Plataforma. 

- l’opció de subscripció a novetats per part del licitador, que el mantindrà informat 
diàriament a través de correu electrònic de les publicacions d’anuncis del dia. 

- la notificació electrònica, integrada en les tasques de publicació dels expedients, 
- millora i ampliació de les funcionalitats incloses en el Perfil del licitador. 

 
D’altra banda, s’ha obert una línia de treball específica enfocada a la implantació de 
processos de licitació electrònica. Com a resultat d’aquest treball, el proper mes de 
desembre es donarà la sortida a les funcionalitats de  eLicita integrades a la Plataforma 

- la subhasta electrònica, i  
- la licitació electrònica (sobre digital) 
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2. Funcionalitats incorporades 
A continuació es descriuen les funcionalitats incorporades tant a l’eina de gestió o 
backoffice -a la qual accedeixen els usuaris gestors dels òrgans de contractació per 
publicar la informació dels seus expedients de contractació-; com al Portal de 
contractació o frontend, on es publica aquesta informació i a la qual accedeixen de 
forma oberta les empreses licitadores o qualsevol ciutadà interessat. 
 
Llei 34/2010, de 5 d’agost 
 
Amb objectiu de donar compliment a la nova llei, s’ha adaptat l’eina de gestió per 
incorporar la publicació d’adjudicacions i formalitzacions pels nous expedients subjectes 
a la llei 34/2010.  
 
Durant un període transitori en el qual conviuran expedients subjectes a la llei 34/2010 i 
expedients que no estan subjectes a la mateixa, es mantindrà la funcionalitat de 
publicació d’adjudicacions provisionals i definitives. 
 
Els usuaris licitadors podran consultar totes les publicacions al Portal de Contractació. El 
cercador de la pàgina inicial, s’adapta i estructura en diferents pestanyes per visualitzar: 
les publicacions d’adjudicacions provisionals i definitives (llei 30/2007, de 30 d’octubre), 
les publicacions d’adjudicacions  i les publicacions de formalitzacions (llei 34/2010, de 5 
d’agost). El perfil de contractant s’adapta també per afegir dues seccions que donen 
accés a les publicacions d’adjudicacions i formalitzacions. 
 
 
Arxivat d’expedients de contractació 
 
Els expedients de la Plataforma, una vegada arribats al final del seu cicle de vida, seran 
traspassats automàticament a un sistema extern d’arxivat com a còpia de seguretat per 
tal d’alliberar espai i garantir el rendiment de la Plataforma. Transcorregut un marge de 
temps posterior a l’arxivat, els expedients seran eliminats de la Plataforma. 
 
En relació a aquest punt és important recordar que l’objectiu de la Plataforma és 
estrictament la publicació al Portal de la informació referent als expedients de 
contractació. La Plataforma no assumeix en cap cas les funcionalitats d’un un gestor 
d’expedients, així doncs una vegada realitzades les funcions de publicació, i després 
d’exhaurit el termini legal en el qual es podrien presentar possibles recursos i qüestions 
de nul·litat,  s’iniciarà el procés d’arxivat de l’expedient. 
 
Els usuaris amb rol d’administrador d’òrgan disposaran a l’eina de gestió de la 
funcionalitat que els permetrà conèixer els expedients previstos per arxivar i els 
expedients arxivats. No obstant, les tasques d’arxiu seran realitzades de forma 
automàtica sense la intervenció dels administradors dels òrgans de contractació. 
 
A partir de la data de posada en producció de la nova versió s’iniciarà el procés d’arxivat 
dels expedients dels departaments de la Generalitat i,  progressivament, s’anirà 
estenent a la resta d’òrgans de contractació. Seguint les condicions que apliquen a 
l’arxivat d’expedients, es traspassaran: 
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- els expedients no subjectes a la llei 34/2010 pels quals hagi transcorregut 3 
mesos des de la seva data de fi de publicació al perfil. 

- els expedients subjectes a la llei 34/2010 pels quals hagi transcorregut 9 mesos 
des de la seva data de fi de publicació al perfil. 

 
Destacar que és responsabilitat de l’òrgan de contractació custodiar els expedients i les 
evidències de publicació per la seva preservació en el temps. L’arxivat d’expedients de 
forma automatitzada des de la Plataforma a un sistema extern es realitza per qüestions 
tècniques de rendiment de la Plataforma però en cap cas com a custòdia i preservació 
dels expedients amb accés per part dels òrgans de contractació. 
 
Interfície automàtica amb GEEC 
 
La nova versió posa a disposició dels òrgans de contractació una interfície automàtica 
que permet l’enviament de les dades de publicació des de les aplicacions de gestió 
d’expedients a la Plataforma: 

- Des de l’aplicació de gestió d’expedients es podran enviar les dades 
corresponents a anuncis de licitació, adjudicacions i formalitzacions.  

- Els usuaris validadors hauran d’accedir a l’eina de gestió amb certificat digital 
emès per l’Agència Catalana de Certificació per fer la publicació al Portal de les 
dades enviades. 

- En el moment de fer efectiva la publicació, la Plataforma enviarà a l’aplicació de 
gestió d’expedients  les dades publicades amb les evidències de la publicació. 

 
Es preveu que durant el primer trimestre de 2011 el Gestor Electrònic d’Esxpedients de 
la Generalitat (GEEC), tingui integrada aquesta interfície, de forma que els òrgans de 
contractació que l’utilitzin podran enviar a Plataforma les dades de publicació de forma 
automàtica.  
 
Els òrgans de contractació que utilitzin gestors d’expedients propis i vulguin fer ús 
d’aquesta interfície, hauran d’implementar la integració corresponent seguint les 
especificacions del document tècnic que es lliurarà amb la documentació de la versió. 
 
Notificació electrònica 
 
La nova versió de Plataforma incorpora la notificació electrònica, vinculada a les funcions 
de publicació dels expedients de contractació.  
 
La Plataforma, a través de la integració amb el sistema de notificacions electròniques, 
posa a disposició de licitadors i  òrgans de contractació la funcionalitat que permet 
notificar de forma electrònica d’acord amb tots els requeriments legals establerts. Tota 
notificació es genera amb una acció explícita de l’òrgan de contractació i per tant queda 
sotmès a la seva consideració en quin moment enviar una notificació electrònica, en 
quins expedients i a què destinataris.  
 
Algunes pautes a tenir en compte  

- La notificació electrònica és una funcionalitat opcional per l’òrgan de contractació. 
L’òrgan pot decidir a nivell de cada expedient si enviarà notificacions 
electròniques i, en aquests casos, habilitar-les a l’espai virtual de licitació de 
l’eina de gestió. 
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- El usuaris amb permisos de validació en la Plataforma, accedint amb certificat 
digital emès per l’Agència Catalana de Certificació, podran enviar una sol·licitud 
de notificació des de la Plataforma al sistema de notificacions electròniques. Les 
notificacions queden vinculades al expedient de contractació des del qual es 
genera la sol·licitud. 

- Per poder fer ús de les notificacions es requereix tenir habilitada la configuració 
corresponent de l’òrgan de contractació tant a Plataforma com al sistema de 
notificacions electròniques. Aquestes dades les mantenen els administradors de 
sistema. És la empresa la que autoritza si vol fer ús de la notificació electrònica, 
al perfil del licitador de la Plataforma, els licitadors disposen d’una casella per a 
fer aquesta autorització (nota: el licitador ha de tenir un certificat digital). 

 
Amb la posada en producció de la nova versió es configurarà l’ús de notificacions 
electròniques per a un grup inicial d’òrgans de contractació, majoritàriament 
departaments de la Generalitat de Catalunya, i de forma progressiva, s’anirà ampliant a 
la resta d’òrgans 
 
Tauler d’anuncis privat 
 
La nova versió amplia la funcionalitat del tauler d’anuncis per permetre publicar anuncis 
privats, als que només podran accedir els licitadors que explícitament indiqui l’òrgan que 
fa la publicació. 
 
Les empreses licitadores destinatàries dels anuncis privats, accedint a través del seu 
Perfil de licitador per autenticar-se, podran consultar les publicacions privades del tauler 
d’anuncis. 
 
 
Cercador avançat 
 
El Cercador de la pàgina inicial del Portal de contractació incorpora una opció de cerca 
avançada que permet localitzar publicacions utilitzant criteris de cerca diversos 
(departament, òrgan de contractació, unitat de contractació, àmbit geogràfic, dates de 
publicació, pressupost de licitació). 
 
 
Subscripció general 
 
Les empreses licitadores disposaran al Portal de contractació d’una nova opció de 
subscripció general. Les empreses subscrites a aquesta opció rebran diàriament un 
correu electrònic amb tots els anuncis publicats aquell dia a la Plataforma (alertes de 
futures licitacions, anuncis previs i anuncis de licitació).  
 
 
Nou disseny gràfic 
 
La imatge gràfica del Portal s’actualitza amb el nou disseny corporatiu, revisant els estils 
dels seus components: menús, capçaleres, cercadors,... 
 



  

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Finances 
Direcció General de Contractació Pública 

La pàgina de del detall de cada publicació incorpora un nou menú on s’agrupen totes les 
funcionalitats que pot realitzar el licitador, algunes existents a la versió actual i altres de 
noves. Les funcionalitats incloses són: 

- Tauler d’anuncis 
- Perfil del licitador: Les meves licitacions, Punt de trobada, Bústia d’innovació, 

Consentiment/revocació de notificacions electròniques 
- Subscripció a l’expedient 
- eLicita: 

o Presentació telemàtica de l’oferta 
o Presentació amb sobre digital 
o Accés a la subhasta electrònica 

 
 
Perfil del licitador 

 
Punt de trobada 
 
Les empreses licitadores disposaran d’una nova opció dintre d’aquesta àrea del 
Perfil del licitador, que amplia la funcionalitat de la versió actual. 
 
Les empreses licitadores podran crear punts de trobada referents a oportunitats 
externes a la  Plataforma.  De forma anàloga als punts de trobada referents a 
expedients de la Plataforma, les empreses licitadores podran mostrar la seva 
disponibilitat per a col·laborar amb altres empreses presentant les seves dades 
de contacte. Tots els licitadors que mostrin disponibilitat sobre una oportunitat, 
es “trobaran” en un espai nou on podran compartir les seves dades de contacte. 
 
Bústia d’innovació 
 
Actualment les empreses licitadores poden fer arribar solucions noves i 
innovadores que puguin ser d’interès a l’administració a través de la bústia 
d’innovació. Aquesta informació és accessible per l’administrador general de la 
Plataforma, qui pot fer-ne difusió per mitjans externs a la Plataforma. 
 
A la nova versió, l’administrador general podrà donar accés als usuaris gestors 
dels òrgans de contractació a les propostes que consideri perquè tinguin visibilitat 
de la infirmació rebuda a través de la bústia. Els usuaris gestors podran consultar 
la informació i donar una valoració del seu interès des de l’eina de gestió. 

 
 
Presentació telemàtica d’ofertes 
 
La nova versió habilita la funcionalitat de presentació telemàtica d’ofertes- adreçada a 
contractes menors, procediments negociats i procediments derivats d’acord marc-, a 
tots els òrgans de contractació.  
 
Mitjançant aquesta funcionalitat, les empreses licitadores poden fer arribar les seves 
ofertes a través del Portal de contractació.  
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Altres novetats a l’eina de gestió 
 

Previsualització de les publicacions 
 
L’eina de gestió incorpora una nova funcionalitat que permet previsualitzar una 
publicació abans de fer-la efectiva al Portal. Amb aquesta facilitat els usuaris 
gestors poden veure exactament com quedarà la informació publicada i fer les 
correccions que consideri oportunes. 

 
Consulta del nombre d’accessos a plecs 
 
L’eina de gestió incorpora dades referents al nombre d’accessos que s’han fet al 
Portal a cada document adjuntat a la publicació de l’anunci de licitació. Amb 
aquestes dades l’òrgan de contractació té informació del nivell d’interès que ha 
generat una publicació. 

 
Data per defecte de presentació d’ofertes 
 
L’eina de gestió permet configurar a cada òrgan de contractació quina és l’hora 
de fi de presentació d’ofertes per defecte. En el moment d’establir per a cada 
expedient la data i hora límit de presentació d’ofertes, per defecte estarà 
informada l’hora configurada. 

 
Avís de tasques pendents 
 
Cada òrgan de contractació podrà activar l’enviament de correus d’avís als 
usuaris validadors quan es genera una tasca per la seva validació. 

 
 
Funcionalitats específiques per les Administracions Locals i Universitats 
 
Els òrgans de contractació de món local i Universitats disposen d’algunes 
característiques pròpies per  a les quals s’incorporen funcionalitats específiques a la nova 
versió. 
 
 

Personalització del Perfil de contractant 
 

La nova versió simplifica el circuit de personalització del perfil de contractant 
eliminant la validació per part del Consorci AOC per la seva publicació 
 
Registre d’entrada 

 
Actualment la Plataforma està integrada amb el sistema de registre electrònic 
corporatiu de la Generalitat (s@rcat) per realitzar el registre d’entrada en els 
processos ho que requereixen.  
 
La nova versió incorpora la integració amb el sistema de registre electrònic del 
Consorci AOC, que permet a cada òrgan especificar el registre concret on es 
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realitzarà l’apunt d’entrada (pot ser en el registre que ofereix el Consorci AOC o 
un sistema propi de l’òrgan de contractació).  Amb la nova versió, el registre 
d’entrada pels òrgans de contractació de món local es farà a través de la nova 
integració. 
 
 

eLicita 
 
eLicita agrupa el conjunt de serveis corporatius que proveeixen la funcionalitat  
de licitació electrònica. El proper mes de desembre es dóna sortida a la primera 
versió de eLicita, què incorpora la subhasta electrònica i el sobre digital.   
 
La funcionalitat de eLicita serà accessible des de la Plataforma de contractació.  

o El usuaris gestors disposaran de noves opcions a  l’eina de gestió que 
donaran accés a les funcions de eLicita.  

o El Portal de contractació mostrarà les noves opcions d’accés a eLicita en 
els expedients configurats amb aquestes funcionalitats. 

 
La implantació d’aquestes funcionalitats s’inicia amb modalitat pilot amb els 
òrgans de contractació que han estat designats i, progressivament, s’anirà obrint 
a la resta d’òrgans de contractació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Per a més informació sobre la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, us podeu 
posar en contacte amb el CAU a l’adreça de correu electrònic:  suport@aoc.cat  o al 
telèfon 902 901 080.  
 
 
 
 


