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

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Novetats versió 4.0
Versió: 1.0

Data: 22/04/2010

Pag. 1 / 5

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
NOVETATS 4.0

VERSIÓ 1.0
ABRIL 2010

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

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Novetats versió 4.0
Versió: 1.0

Data: 22/04/2010

Pag. 2 / 5

VERSIONS
Versió

Autor

1.0

Data

Descripció

22.04.2010

Descripció de novetats incorporades a la versió 4.0 de la
Plataforma de Serveis de Contractació Publica

1. Funcionalitats incorporades
A continuació es descriuen les funcionalitats incorporades tant a l’eina de gestió -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, on es
publica aquesta informació i a la qual accedeixen de forma oberta les empreses
licitadores o qualsevol ciutadà interessat.
Perfil del licitador
Les empreses licitadores disposaran d’una àrea pròpia i d’accés autenticat al Portal de
contractació. Des del perfil de licitador, les empreses tindran accés
- A Dades de l’empresa, on podran modificar les dades bàsiques del seu perfil del
licitador, i mantenir els usuaris que hi poden accedir (contactes).
- A Les meves licitacions, on podran tenir una selecció dels expedients del seu
interès.
- Al Punt de Trobada, que els proporcionarà un mitjà per a facilitar el contacte
amb altres licitadors amb l’objectiu de col·laborar conjuntament.
- A la Bústia d’innovació, on podran donar a conèixer a l’administració productes
o solucions nous del mercat que puguin resultar d’interès.
L’alta i accés al Perfil del licitador requerirà de l’autenticació amb un certificat digital. En
concret, el procés d’alta del seu perfil del licitador haurà de ser realitzat per part de cada
empresa mitjançant un certificat de nivell 3 o superior -segons la classificació de
CATCert- que vinculi l’usuari amb una empresa concreta.
Empreses RELI
Prèvia conformitat de les empreses afectades, es realitzarà una càrrega inicial de les
empreses que a data d’abril de 2010 constin al Registre Electrònic de Licitadors (RELI),
juntament amb els seus contactes. D’aquesta manera no caldrà que realitzin el procés
inicial d’alta del perfil i dels seus usuaris per disposar del Perfil del licitador.
Les meves licitacions
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Mitjançant aquesta secció, els licitadors podran agrupar aquells expedients que siguin
del seu interès, amb independència de la fase en què es trobi i de l’òrgan de
contractació al qual pertanyi. Es pretén, així, facilitar l’accés a la informació dels
expedients de manera centralitzada per a cada licitador.
Punt de trobada
Les empreses licitadores disposaran d’una nova àrea accessible des del seu Perfil del
licitador, que els facilita el contacte i col·laboració amb altres licitadors.
Les empreses licitadores podran mostrar la seva disponibilitat per a col·laborar amb
altres empreses en relació a un expedient concret, presentant les seves dades de
contacte. Tots els licitadors que mostrin disponibilitat per a un expedient concret , es
“trobaran” en un espai nou on podran compartir les seves dades de contacte.
Bústia d’innovació
Les empreses licitadores disposaran d’una nova àrea accessible des del seu Perfil del
licitador, que els facilita la comunicació amb l’administració.
Les empreses licitadores podran donar a conèixer a l’administració solucions noves i
innovadores que puguin ser d’interès per als òrgans de contractació. Només caldrà que
enviïn a la Plataforma les seves dades i la informació descriptiva del producte o solució.
Aquesta informació serà accessible per l’administrador general de la Plataforma, qui
coordinarà la seva posterior difusió.
Altres novetats al Portal
Publicació de documents al perfil de contractant
Els òrgans de contractació disposaran d’una nova funcionalitat per a publicar els
documents genèrics a la pàgina principal del seu perfil, incorporant la certificació
de la informació publicada. Amb la certificació d’un document s’acreditarà l’inici
de la seva difusió i la no alteració de la informació, guardant registre (log) de les
dades publicades i de la seva certificació. El nou procés requerirà l’accés per part
l’administrador d’òrgan amb certificat digital classificat amb nivell 4 per l’Agència
Catalana de certificació (CATCert) en el moment de fer la publicació.
Avisos de properes licitacions
El Portal de Contractació incorporarà la publicació d’avisos de properes licitacions,
en un nou apartat destacat a la pàgina principal o home. Els avisos es deixaran
de visualitzar a partir de la publicació de l’anunci previ o l’anunci de licitació
corresponent.
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Visualització de les fases d’un expedient al perfil de contractant
Es modificarà la visualització de les publicacions al perfil de contractant seguint el
mateix comportament que es segueix a la pàgina principal o home.
-

A la llista de publicacions, només es mostrarà la darrera fase publicada de
cada expedient (en publicar una adjudicació definitiva, per exemple, es
deixarà de mostrar l’anunci de licitació a la llista d’anuncis). Els comptadors
de cadascuna de les llistes de publicacions reflectirà el nou comportament,
comptant només la darrera fase publicada.

-

Dintre de cada expedient es manté la possibilitat de consultar totes les fases
publicades d’aquell expedient.

Unitats de contractació
La nova versió de l’eina de gestió permetrà a cada administrador d’òrgan de
contractació, i de forma opcional, crear unitats de contractació diferents per al mateix
òrgan de contractació. Un òrgan en el qual es configurin unitats de contractació
permetrà descentralitzar les tasques d’editors i publicadors, restringint les dades d’accés
dels usuaris assignats a cada unitat de contractació als expedients que es donin d’alta
per aquella unitat en concret. Amb aquesta opció es simplifica la gestió, distribuint les
tasques entre diferents usuaris i mostrant a cadascú només les dades de la unitat que
gestiona.
Funcionalitats específiques per al món local
Els òrgans de contractació de món local disposen d’algunes característiques pròpies per
a les quals s’incorporen funcionalitats específiques a la nova versió.
Single Sign On
L’accés a l’eina de gestió per part dels òrgans de contractació s’adaptarà per a
integrar-se amb el sistema d’identitats propi del Consorci Administració Oberta de
Catalunya.
URL de publicació al BOP
S’incorporarà l’adreça de publicació al BOP, amb funcionament anàleg a la resta
de URLs de publicació a altres diaris.
Personalització del Perfil de contractant
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Els òrgans de contractació podran personalitzar la pàgina del seu perfil de
contractant per donar-li un aspecte similar quant a estils a la seva imatge
corporativa.
L’accés a aquest perfil personalitzat es realitzarà a partir d’un enllaç específic que
els òrgans de contractació podran ubicar, per exemple als seus webs corporatius.
D’altra banda, però, els licitadors que accedeixin al Portal a traves de
contractaciopublica.gencat.cat continuaran visualitzant els perfils amb els estils
propis de la Generalitat.

