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1. Introducció 
 
Durant al mes de setembre de 2013 el Departament d’Economia i Coneixement, per 
mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, donarà sortida a una nova 
versió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  
 
La versió 6.1.6 incorpora les següents millors: 
 

• Correcció traducció al castellà del literal “Mis licitaciones” enlloc de les meves 
licitacions. 
 

• Canvi a la pàgina de presentació, canvi de literal de “La presidenta” pel “El 
president”. 
 

• Estandardització del literal “Pressupost indicatiu” en la fase anunci previ. 
Anteriorment a la part de gestió sortia com a “Valor estimat del contracte”. 
 

• Canvi del literal “Publicació acreditada per CATCert” per “Publicació acreditada pel 
Consorci Administració Oberta de Catalunya”. 
 

• Canvi en la capçalera del portal per tal d’unificar criteris amb les pàgines de 
gencat.cat. 
 

• Correcció de l’error en la subscripció dels licitadors en licitacions en anglès. 
 

• Correcció de l’error que no permetia l’obertura d’una finestra per l’enviament 
diferent d’ofertes amb sobre digital des del perfil del licitador. 
 

• Correcció d’un error que no permetia l’enviament de peticions d’anuncis de 
licitació amb enllaços de tipus BOP a través del WebService. 
 

• Afegida funcionalitat de comunicació entre els projectes de Plataforma i Sobre 
Digital, per tal que des de l’escriptori del licitador es pugin descarregar els 
documents hostatjats a Plataforma. 
 

• Millores en les consultes Hibernate amb més temps d’execució el funcionament 
de Plataforma 
 

• Creació d’índexs en claus foranes per tal de millorar el rendiment. 
 

• Canvi de direccions de correu d’avís en els processos de control tècnic. 
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2. Funcionalitats incorporades a la versió 6.1.6 
 
Correcció traducció al castellà del literal “Mis licitaciones” enlloc de les meves 
licitacions. 
 
A la versió castellana de la pantalla “Les meves licitacions” el seu títol era “Les meves 
licitacions” enlloc de “Mis licitaciones”. S’ha modificat a “Mis licitaciones”. 
 
Canvi a la pàgina de presentació, canvi de literal de “La presidenta” pel “El 
president”. 
 
Degut al nomenament d’un nou secretari general d’economia es canvia, en tots els 
idiomes, la part on es fa referència a “La presidenta”. Enlloc seu hi figura “El president”. 
 
Estandardització del literal “Pressupost indicatiu” en la fase anunci previ. 
Anteriorment a la part de gestió sortia com a “Valor estimat del contracte”. 
 
En el fase d’anunci previ per referir-se al terme “Pressupost indicatiu” a backoffice hi feia 
referència amb el títol “Valor estimat del contracte” i en canvi al portal hi feia referència 
com a “Pressupost indicatiu”. S’ha estandarditzat els dos noms a “Pressupost indicatiu”.  
 
Canvi del literal “Publicació acreditada per CATCert” per “Publicació acreditada 
pel Consorci Administració Oberta de Catalunya”. 
 
Degut a la dissolució de CATCert com a ens autònom i que les seves tasques han estat 
assumides pel Consorci AOC es demana la substitució del literal de certificació en les 
diferents fases d’expedient amb el nom “Publicació acreditada per CATCert” per 
“Publicació acreditada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya” 
 
Canvi en la capçalera del portal per tal d’unificar criteris amb les pàgines de 
gencat.cat 
 
Des d’Atenció Ciutadana i Difusió està previst publicar el web de la Seu electrònica de la 
Generalitat amb adreça https://seu.gencat.cat. El portal de contractació està considerat 
com un servei de la Seu. Per aquesta raó se’ns ha demanat modificar la capçalera del 
portal de contractació pública perquè aparegui un enllaç a la Seu electrònica i 
estandarditzar amb la resta de les seves pàgines.  
Degut a demores en la publicació de la pàgina seu.gencat.cat s’ha inclòs en aquesta 
versió el canvi de logotip de la generalitat. S’ha eliminat les www en el logotip superior i 
s’ha corregit que el seu enllaç vagi a http://www.gencat.cat enlloc de 
https://www.gencat.cat (versió sense estils). 
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Correcció de l’error en la subscripció dels licitadors en licitacions en anglès. 
 
S’ha arreglat l’error que no permetia l’enviament de correus avisant de canvis en una 
licitació, nova esmenes o avís, quan la subscripció es realitzava des de la versió anglesa 
de la licitació. 
 
Correcció de l’error que no permetia l’obertura d’una finestra per l’enviament 
diferent d’ofertes amb sobre digital des del perfil del licitador. 
 
En les licitacions de tipus sobre digital un cop el licitador l’havia afegit a l’apartat de les 
“Meves ofertes” s’havia observat que l’enllaç que permet l’enviament de paquets kvp1 
generades per escriptori amb nom “Enviar el paquet de l’oferta” s’obria una finestra en 
blanc. S’ha arreglat aquest error per tal que surti la pàgina amb un formulari per pujar 
les ofertes generades des de l’escriptori del licitador. 
 
 
Correcció d’un error que no permetia l’enviament de peticions d’anuncis de 
licitació amb enllaços de tipus BOP a través del WebService. 
 
S’ha arreglat l’error, detectat durant la integració amb el sistema extern de l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern, que donava un error quan el sistema extern enviava una petició 
de tipus SOAP al WebService de Plataforma amb un enllaç de tipus BOP. 
 
Afegida funcionalitat de comunicació entre els projectes de Plataforma i Sobre 
Digital, per tal que des de l’escriptori del licitador es pugin descarregar els 
documents hostatjats a Plataforma. 
 
S’ha detectat que la funcionalitat de descàrrega de documents per a Sobre Digital des de 
l’escriptori del licitador no està funcionant correctament, degut a que la implementació 
del servei de descàrrega d’aquest tipus de fitxers està hostatjada al projecte de 
Plataforma. Per aquest motiu s’ha afegit la funcionalitat que permeti baixar fitxers de 
Plataforma des de l’escriptori del licitador. 
 
 
Millores en les consultes amb més temps d’execució el funcionament de 
Plataforma. 
 
Durant la Task Force duta a terme conjuntament amb T-Systems per tal d’analitzar els 
problemes de rendiment de plataforma, s’han analitzat i millorat dues de les consultes 
amb major temps d’execució que provoquen a la base de dades. Aquesta millora s’ha 
dut a terme modificant els fitxers Hibernate i eliminant consultes que es repetien de 
forma reiterada. 
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Les funcionalitats que realitzaven aquestes dues millores: 
 

• Càrrega de dades de les licitacions en l’apartat de gestió 
• Obtenció de les adjudicacions a la pàgina de portal exclusiva d’adjudicacions, 

accessible des de la home. 
 
 
Creació d’índexs en claus foranes per tal de millorar el rendiment. 
 
Durant la Task Force duta a terme conjuntament amb T-Systems per tal d’analitzar els 
problemes de rendiment de plataforma, s’ha detectat que hi havia un falta d’índexs. Per 
aquest motiu s’han afegit índexs a les claus foranes de les consultes detectades com 
problemàtiques i que estan provocant full-scans. Aquesta és una estratègia no invasiva 
perquè no implica canvi de codificació a la aplicació, s’ha de tenir en compte que aquest 
nous índexs comporta un espai addicional a disc.  
Les funcionalitats que realitzen aquestes consultes són les següents: 
 

• Càlcul del número d’alertes de futura licitació que surt a totes les pàgines del 
portal a la part inferior esquerre. 

• Modificació de literals traduïbles en l’apartat de gestió. 
• Càlcul de número de descàrregues que té cada document accessible des de la 

part de gestió. 
 
 
Canvi de direccions de correu d’avís en els processos de control tècnic. 
 
Modificar els correus del proveïdor sortint pels correus del proveïdor entrant en els 
processos de control intern de la PSCP.  


