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1. Introducció 
 
Aquest document recull les principals novetats incorporades a la versió 3.0 de la 
Plataforma, tant a l’eina de gestió com al Portal de Contractació Pública. 
 
Com a resum, els canvis funcionals més significatius són els següents: 
 
Eines d’ajuda al gestor 
L’eina de gestió dels òrgans de contractació incorpora les següents funcionalitats i 
millores: 

- Amb objectiu de facilitar la tasca dels gestors, s’incorpora una pàgina d’inici que 
resumeix l’activitat realitzada i l’activitat pendent dels editors i validadors de cada 
òrgan. 

 
- S’incorpora l’opció de generar un certificat de l’expedient amb la informació 

publicada. El certificat proporciona els documents xml amb les dades publicades i 
amb la signatura de CATCert com a certificació de la publicació. 

 
- Es permet configurar i generar les publicacions d’anuncis en URLs més senzilles 

per a facilitar la publicació als diaris oficials. 
 
- S’amplien les accions possibles sobre un expedient: s’afegeixen opcions de cerca, 

s’afegeixen les opcions de rebutjar i esborrar una fase i s’afegeixen les opcions 
de esborrar un expedient i tancar un expedient. 

 
- S’amplien funcionalitats de la gestió d’usuaris i òrgans: s’afegeixen opcions de 

cerca i baixa. 
 
Presentació d’ofertes 
 
Els òrgans de contractació, podran habilitar la presentació d’ofertes de forma electrònica 
en els contractes menors, els procediments negociats sense publicitat i els contractes 
derivats d’acord marc. 
 
Les empreses licitadores, en els casos habilitats, disposaran d’una nova opció que 
donarà accés al formulari de presentació de l’oferta. Es requerirà la signatura de l’oferta  
amb un certificat digital dels classificats amb nivell 4 per l'Agència Catalana de 
Certificació (CATCert) per al seu enviament (podeu veure la llista completa d’entitats 
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classificades a:  http://www.catcert.cat/web/cat/2_1_0_entitats_certificacio.jsp. Caldrà fer la 
verificació corresponent sobre els tipus de certificats classificats per CATCert). 
  
Dintre del procés de presentació, es preveuen i gestionen possibles situacions 
d’enviament d’esmenes i rondes de negociació.  
 
Comunicació amb licitadors 
 
Els òrgans de contractació disposaran d’un tauler associat a cada expedient on publicar 
qualsevol aspecte relacionat. En el tauler podran publicar avisos, esmenes a ofertes i 
recursos; així mateix podran publicar les preguntes que s’hagin fet arribar a l’òrgan per 
part dels licitadors (des de diferents canals, el propi Portal o altres) amb les respostes 
corresponents. 
 
Els usuaris del Portal, disposaran d’una nova àrea a cada expedient dedicada al tauler on 
podran consultar les publicacions realitzades per l’òrgan. Des del tauler, els usuaris del 
Portal podran també enviar les preguntes que considerin, relacionades amb l’expedient. 
 
 
Publicació multi-idioma 
 
Els gestors dels òrgans de contractació tindran l’opció d’introduir la informació a publicar 
en tres idiomes addicionals al català: castellà, anglès i aranès.  
 
Els usuaris del Portal de contractació podran seleccionar l’idioma de consulta preferent. 
 
 
Polítiques de restricció d’accés a la informació 
 
Els òrgans de contractació disposaran de mecanismes per a introduir la informació 
d’anuncis de licitació dels quals no es vol fer difusió al Portal, facilitant només un accés 
restringit a les empreses convidades. Des d’aquest accés les empreses convidades 
podran accedir a l’expedient disposant de la mateixa informació i funcionalitats que en 
els expedients publicats al Portal (podran consultar la informació, presentar ofertes, 
consultar el tauler, fer preguntes, etc.) 
 
 
Subscripció a les novetats d’un expedient 
 
Els usuaris del Portal, podran mostrar interès en un expedient, subscrivint-se d’aquesta 
manera a una llista de comunicacions en les quals se’ls informarà de totes les 
publicacions relacionades amb l’expedient. 
 

 
Accés a les publicacions en format pdf i xml 
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Els usuaris del Portal podran obtenir un document pdf amb la informació de cada 
publicació per descarregar-lo i/o imprimir-lo. Addicionalment es facilita l’opció d’obtenir 
el fitxer xml origen de dades de la Plataforma i amb la signatura de CATCert com a 
certificació de la publicació. 
 
 
 

2. Accés a l’eina de gestió i pàgina d’inici 
En accedir al l’eina de gestió es mostra una nova pàgina d’inici amb el resum de 
l’activitat realitzada i les tasques pendents per l’òrgan de contractació i el rol d’usuari 
que ha accedit. La pàgina d’inici és accessible sempre des de l’opció “Inici” del cmenú de 
connexió i des de la icona de Contractació pública de la capçalera. 
 
En el cas dels usuari administrador general 

- com a resum d’activitat de l’òrgan es mostren els usuaris donats d’alta, els 
òrgans de contractació donats d’alta i els usuaris assignats com a administradors 
d’òrgan de contractació. 

- com a tasques pendents es mostren els òrgans de contractació que no tenen 
administrador assignat. 

 

 
En el cas dels usuari administrador d’òrgan: 

- com a resum d’activitat de l’òrgan es mostren els expedients oberts amb la fase 
actual publicada 

- com a tasques pendents es mostren els espais pendents de tancar 
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En el cas dels usuari validador: 

- com a resum d’activitat de l’òrgan es mostren tots expedients oberts. 
- com a tasques pendents es mostren els expedients pendents de validar i  els 

pendents de publicar; les preguntes de licitadors pendents de resposta, les 
pendents de validar i les pendents de publicar; els avisos del tauler d’anuncis 
pendents de validar i els pendents de publicar. 
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En el cas dels usuari editor: 

- com a resum d’activitat de l’òrgan es mostren tots expedients oberts. 
- com a tasques pendents es mostren les preguntes de licitadors pendents de 

resposta. 
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3. Gestió d’usuaris 

3.1. Òrgans de contractació 
Dintre de la pestanya d’òrgans de contractació, s’incorporen dues funcionalitats: 
 

- S’incorpora un cercador que permet localitzar òrgans per diversos criteris. 
-  

  
- S’incorpora la funcionalitat d’esborrar un òrgan. Aquesta funcionalitat es pot 

realitzar si no existeixen usuaris donats d’alta a l’òrgan i no existeix cap 
expedient amb alguna dada publicada. 
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3.2. Usuaris 
Dintre de la pestanya d’usuaris, s’incorporen tres funcionalitats: 
 

- S’incorpora un cercador pel administrador general que permet localitzar usuaris 
per diversos criteris.  

 

 
 
- S’afegeix un nou privilegi per controlar l’accés a la pestanya de “Ofertes 

rebudes”, dintre de “Gestió de licitadors”. L’administrador de cada òrgan és qui 
pot mantenir aquesta informació. 
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- S’incorpora la funcionalitat d’esborrar usuari.  

o Un administrador general pot esborrar un usuari donat d’alta en diferents 
òrgans. 

o Un administrador d’òrgan només pot esborrar un usuari donat d’alta al seu 
òrgan i només en aquest òrgan. Si un usuari està donat d’alta a diferents 
òrgans, l’administrador d’òrgan únicament ha d’eliminar el perfil 
corresponent de l’usuari. 

 

 
 

4. Perfil de contractant 
Dintre del perfil de contractant  s’incorporen tres funcionalitats: 
 
- Acrònim del perfil 
Els administradors d’òrgan podran definir una URL simplificada d’accés al seu perfil de 
contractant per facilitar la seva difusió i integració en altres webs . Aquesta URL serà un 
accés addicional a la URL habitual de la Plataforma. 
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L’adreça simplificada té una part fixa (http://contractaciopublica/perfil/) i una part que 
pot definir cada òrgan de contractació (l’acrònim), de forma que l’adreça final serà la 
concatenació de les dues parts. 
 
El procediment per generar la URL simplificada és el següent: 

- introduir el valor del camp acrònim.  
- Punxar a “Comprovar” per validar que l’acrònim és acceptat. Si és correcte 

s’actualitza el camp “Adreça web del perfil de contractant”,  concatenant 
l’acrònim validat a part fixa predefinida.  

- Fer un “Desar”.  
- Comprovar que l’adreça simplificada dóna accés al perfil de contractant 

 
 

 
 
 
- Multi-idioma 
La versió 3.0 permet, addicionalment a  la publicació en català, la publicació en castellà, 
anglès i aranès de les dades del perfil. 
 
Quan s’accedeix a un perfil, l’idioma per defecte és el català, de forma que un perfil 
s’editarà i publicarà en català tal i com es feia en versions anteriors. 
 
Si, addicionalment, es vol publicar en altres idiomes, cal tenir en compte les següents 
pautes: 

- Els camps pels quals té sentit la traducció són els camps de text, de forma que 
són els únics multi-idioma i els únics que ha d’editar l’usuari en els idiomes 
addicionals. 

- La primera vegada que s’accedeix un altre idioma, els camps traduïbles estan en 
blanc. Al situar-se en aquests camps es mostra un “tooltip” amb el text introduït 



               
   

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
Detall Novetats versió 3.0 
Versió:     1.0 Data:11/052009 Pag. 13 / 38

 

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

en català, de forma que es pot tenir visible mentre es fa la traducció a l’altre 
idioma. 

- Les vegades posteriors que s’accedeix a un altre idioma, els camps traduïbles 
estan amb el text que s’hagi traduït. Al situar-se en aquest camps es continua 
mostrant el “tooltip” amb el text introduït en català. 

- Des del portal de contractació, es mostraran les dades de l’expedient en l’idioma 
seleccionat per l’usuari; en cas que no s’hagi publicat la traducció en un idioma, 
es mostrarà la informació en català. 

 
Amb aquest consideracions, el procés per publicar un perfil en dos idiomes (català i 
castellà, per exemple) és el següent: 
 

- Editar les dades del perfil en català.   
 
 

 
 

- Canviar al castellà 
 

 
 

- Editar les dades en castellà 
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- Desar per publicar la informació 
 

No hi ha inconvenient en editar i publicar les dades en català i després editar i publicar 
en altres idiomes. 

 
 

- Dades del registre d’entrada 
 
Dintre de les dades del perfil s’incorporen dos camps relacionats amb la presentació 
d’ofertes. Aquest camps són de gestió interna i identifiquen els codis del registre 
d’entrada on es faran els apunts d’entrada de les ofertes enviades des del Portal.  
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5. Espais de licitació 

5.1. Cerca d’expedients 
A la versió 3.0 s’incorpora un cercador que permet localitzar expedients per diversos 
criteris. Els criteris de cerca s’efectuen sobre la darrera fase de cada expedient. 
 

 
 
Per defecte la cerca no inclou els expedients tancats(veure funcionalitat més endavant), 
es mostra només la llista d’expedients oberts, facilitant d’aquesta manera la visibilitat 
dels expedients en curs als gestors. 
 
Si en algun moment es vol consultar un expedient tancat, marcant l’opció “Expedients 
tancats” es mostraran també al llistat d’expedients. 

5.2. Llista d’expedients 
La llista d’expedients incorpora l’estat de cadascuna de les fases d’un expedient, 
facilitant la visualització ràpida de les fases que inclou cada expedient i l’estat en el qual 
estan. 
 

 
 
Situant el ratolí sobre una fase en estat Publicat, es mostra la data de la publcació. 

5.3. Dades bàsiques i Dades del contracte 
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5.3.1. Dades bàsiques  
S’incorporen dues modificacions: 
 
- Modificació de les dades bàsiques  
Es permet modificar les dades bàsiques a cada fase de l’expedient amb les següents 
excepcions: 

- En una adjudicació provisional no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació 
- En una adjudicació definitiva no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació o 
l’adjudicació provisional 

 
- Acrònim de l’anunci de licitació 
S’incorpora una nova dada a les dades bàsiques que permet configurar una URL 
simplificada d’accés a l’anunci de licitació per facilitar la seva difusió o incorporació en 
altres webs (per exemple, el DOGC). Aquesta URL serà un accés addicional a la URL 
habitual de la Plataforma i és visible en les mateixes condicions. 
 
L’adreça simplificada té una part fixa (http://contractaciopublica/anunci/) i una part que 
es pot definir per cada  anunci (l’acrònim), de forma que l’adreça final serà la 
concatenació de les dues parts. 
 
L’edició de l’acrònim està disponible en les següents condicions: 

- L’expedient no és d’accés restringit 
- S’ha definit un acrònim pel perfil  
- L’expedient està en fase Anunci de licitació i en estat diferent de publicat 

 
El procediment per generar la URL simplificada és el següent: 

- Introduir el valor del camp acrònim.  
- Punxar a “Comprovar” per validar que l’acrònim és acceptat. Si és correcte 

s’actualitza el camp “Adreça de l’anunci de licitació”,  concatenant l’acrònim 
validat a la part fixa predefinida.  

- Fer un “Desar”.  
- Comprovar que l’adreça simplificada dóna accés a l’anunci. 
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5.3.2. Dades del contracte 
 
S’incorporen dos  camps per indicar si es preveu pròrroga als plecs i el detall d’infirmació 
sobre la pròrroga. En el cas de contractes menors no es contemplen aquestes dades. 
 

 
 

5.4. Tancar un expedient 
A la versió 3.0 s’incorpora la funcionalitat  de tancar un expedient. Aquesta funcionalitat 
està disponible pels usuaris administradors d’òrgan.  
 
Es pot tancar un expedient del qual es va publicar una fase final (una adjudicació 
definitiva o una anul·lació) i ja no és visible al Portal (ja ha passat la data de fi de 
publicació al perfil). 
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Tancar un expedient implica que no es pot realitzar cap acció sobre el mateix, només 
està disponible en mode consulta. Els expedients tancats no es mostren per defecte a la 
llista d’expedients; per poder accedir a un expedient tancat s’ha de marcar l’opció 
“Expedients tancats” al cercador.  
 
Un expedient tancat es pot tornar a obrir per part de l’administrador de l’òrgan. 
 

 

5.5. Descarregar informació de l’expedient 
A la versió 3.0 s’incorpora la funcionalitat de descarregar la informació d’un expedient 
amb les dades publicades i la certificació realitzada per CATCert.  
 
Aquesta funcionalitat està disponible pels usuaris editors i validadors. Es pot descarregar 
la informació d’un expedient quan s’ha publicat  i s’ha fet visible una fase final (una 
adjudicació definitiva o una anul·lació). 
 

 
 
En executar aquesta opció es genera un fitxer comprimit amb els documents xml de 
publicació i certificació, així com el pdf de publicació de cadascuna de les fases de 
l’expedient: 
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Els fitxers inclosos són: 
 
CIN_xxxxxx.xml 
 

Xml de publicació de la propera licitació 

CIN_xxxxxx.xml_tsa_response.xml 
 

Xml de certificació de la propera licitació 

CIN_xxxxxx.pdf 
 

Pdf de publicació de la propera licitació 

PIN_xxxxxx.xml 
 

Xml de publicació de l’anunci previ 

PIN_xxxxxx.xml_tsa_response.xml 
 

Xml de certificació de l’anunci previ 

PIN_xxxxxx.pdf 
 

Pdf de publicació de l’anunci previ 

CN_xxxxxx.xml 
 

Xml de publicació de l’anunci de licitació 

CN_xxxxxx.xml_tsa_response.xml 
 

Xml de certificació de l’anunci de licitació 

CN_xxxxxx.pdf 
 

Pdf de publicació de l’anunci de licitació 

PCAN_xxxxxx.xml 
 

Xml de publicació de l’adjudicació 
provisional 

PCAN_xxxxxx.xml_tsa_response.xml 
 

Xml de certificació de l’adjudicació 
provisional 

PCAN_xxxxxx.pdf 
 

Pdf de publicació de l’adjudicació 
provisional 

DCAN_xxxxxx.xml 
 

Xml de publicació de l’adjudicació 
definitiva 

DCAN_xxxxxx.xml_tsa_response.xml 
 

Xml de certificació de l’adjudicació 
definitiva 

DCAN_xxxxxx.pdf 
 

Pdf de publicació de l’adjudicació definitiva 
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TS_xxxxxx.xml Xml de publicació de l’expedient complet 
 
El document pdf està disponible per les publicacions realitzades a partir de la versió 3.0 

5.6. Esborrar un expedient 
A la versió 3.0 s’incorpora la funcionalitat d’esborrar un expedient. Aquesta funcionalitat 
està disponible pels usuaris editors i validadors. 
 
Un expedient es pot esborrar mentre no té cap fase publicada. 
 

 
 
En el moment que una fase es passa a estat publicat (i encara que la publicació no sigui 
visible al Portal) ja no es permet esborrar un expedient. 
 

 

5.7. Publicació en múltiples idiomes 
 
La versió 3.0 permet, addicionalment a  la publicació en català, la publicació en castellà, 
anglès i aranès. 
 
Quan s’accedeix a un expedient, l’idioma per defecte és el català, de forma que un 
expedient s’editarà i publicarà en català tal i com es feia en versions anteriors. 
 
Si, addicionalment, es vol publicar en altres idiomes, cal tenir en compte les següents 
pautes: 

- Els camps pels quals té sentit la traducció són els camps de text, de forma que 
són els únics multi-idioma i els únics que ha d’editar l’usuari en els idiomes 
addicionals. 

- La primera vegada que s’accedeix un altre idioma, els camps traduïbles estan en 
blanc. Al situar-se en aquests camps es mostra un “tooltip” amb el text introduït 
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en català, de forma que es pot tenir visible mentre es fa la traducció a l’altre 
idioma. 

- Les vegades posteriors que s’accedeix a un altre idioma, els camps traduïbles 
estan amb el text que s’hagi traduït. Al situar-se en aquest camps es continua 
mostrant el “tooltip” amb el text introduït en català. 

- Els camps traduïbles a altres idiomes són dades addicionals a les dades  en 
català, formen part de la mateixa fase i funcionen amb les mateixes condicions 
que qualsevol altra dada; simplement es visualitzin separades per major claredat. 
Això significa que quan es vol publicar en més d’un idioma, primer s’han de fer 
les traduccions i després publicar. Si es publica només en català, les traduccions 
que es volguessin fer després haurien de realitzar-se mitjançant una esmena 
(com qualsevol altre canvi sobre una fase publicada). 

- En publicar una fase es certifica un únic document amb les dades en tots els 
idiomes publicats. 

- Des del portal de contractació, es mostraran les dades de l’expedient en l’idioma 
seleccionat per l’usuari; en cas que no s’hagi publicat la traducció en un idioma, 
es mostrarà la informació en català. 

 
Amb aquest consideracions, el procés per publicar un expedient en dos idiomes (català i 
castellà, per exemple) és el següent: 

- Crear l’expedient i editar la fase que correspongui en català. 
 

 
 
 

- Canviar al castellà 
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- Traduir els camps multi-idioma al castellà 
 

 
 
- Publicar la fase. 

 

5.7.1. Propera licitació 
En la fase de propera licitació els camps traduïbles són els següents: 

- Dades del contracte: 
o Denominació del contracte 
o Descripció de la prestació 

 
- Dades de la propera licitació: 

o Informació d’interès 
o Documents adjunts 

5.7.2. Anunci previ 
En l’anunci previ els camps traduïbles són els següents: 

- Dades del contracte: 
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o Denominació del contracte 
o Descripció de la prestació 

 
- Dades de l’anunci previ 

o Informació d’interès 
o Documents adjunts 

 

5.7.3. Anunci de licitació 
En l’anunci de licitació els camps traduïbles són els següents: 

- Dades del contracte: 
o Denominació del contracte 
o Descripció de la prestació 
o Observacions 
o Informació complementària sobre la pròrroga 

 
- Característiques de la licitació 

o Criteris d’adjudicació 
o Solvència econòmica i financera 
o Solvència tècnica i professional 

 
- Condicions addicionals 

o Criteris objectius per a la selecció del nombre limitat de candidats 
o Identificació d’àmbits de negociació 
 

- Gestió de lots 
o Descripció de cada lot 

 
- Publicacions oficials 

o Enllaç DOGC 
o Enllaç BOE 
o Enllaç DOUE 
 

- Plecs i altres documents 
o Plec de clàusules administratives 
o Plec de clàusules tècniques 
o Altres documents 
 

 

5.7.4. Anul·lació 
En l’anul·lació els camps traduïbles són els següents: 

- Publicacions oficials: 
o Enllaç DOGC 
o Enllaç BOE 
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o Enllaç DOUE 
 
- Descripció 

 

5.7.5. Adjudicació provisional 
En l’adjudicació provisional els camps traduïbles són els següents: 

- Dades del contracte: 
o Denominació del contracte 
o Descripció de la prestació 
o Observacions 
o Informació complementària sobre la pròrroga 

 
- Dades de l’adjudicació provisional 

o Descripció de cada lot 
o Documents adjunts 

 

5.7.6. Adjudicació definitiva 
 
En l’adjudicació definitiva els camps traduïbles són els següents: 

- Dades del contracte: 
o Denominació del contracte 
o Descripció de la prestació 
o Observacions 
o Informació complementària sobre la pròrroga 

 
- Dades de l’adjudicació definitiva 

o Descripció de cada lot 
o Documents adjunts 

 

5.8. Expedients d’accés exclusiu 
La nova versió permet la “publicació” d’expedients amb accés exclusiu per part 
d’empreses convidades. 
 
Cal tenir en compte les següents consideracions respecte als expedients d’accés 
exclusiu: 

- Un expedient es pot marcar com d’accés exclusiu en el cas de procediments 
negociats sense publicitat, contractes menors i altres procediments segosns 
instruccions internes. 

- Un expedient d’accés exclusiu s’ha d’iniciar obligatòriament a la fase d’anunci de 
licitació. 
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- Quan es “publica” un anunci de licitació d’accés exclusiu, no es fa visible al portal 
(ni a la home ni al perfil). Es genera una URL especial que els gestors de l’òrgan 
poden comunicar a les empreses que convidin. Des d’aquesta URL les empreses 
convidades accediran a l’expedient amb la mateixa presentació i funcionalitats 
que a qualsevol altre expedient. 

- Quan es publiqui l’adjudicació provisional, l’adjudicació definitiva o una possible 
anul·lació, l’expedient deixarà de ser restringit: 

o L’anunci serà visible al Portal (només al perfil, perquè ja hi haurà una 
adjudicació) 

o La URL especial deixarà de ser vàlida 
 
 
El procediment és el següent: 
 

- Al donar d’alta l’expedient, marcar-lo com d’accés exclusiu. 
 

 
 

- Editar les dades de la fase d’anunci de licitació. 
 
- A la pestanya “Gestió licitadors”, subpestanya “Empreses convidades”, es pot 

mantenir les dades de les empreses a les quals es vol convidar, introduint el CIF, 
nom de l’empresa i el correu de contacte. Les dades de les empreses convidades 
es poden mantenir des de que es crea l’expedient i mentre l’anunci de licitació no 
estigui en estat publicat. 

 

 
 
L’opció “Copiar correus” permet copiar al portapapers  les adreces de totes les 
empreses convidades separades per punts i coma (correu1@empresa1.com; 
correu1@empresa2.com;) 

 
- Publicar l’anunci de licitació. 
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o L’anunci no es farà visible al portal. 
 
- Accedir a la pestanya “Gestió  licitadors”, subpestanya “Empreses convidades”. 

Quan l’anunci està publicat i ha arribat l’hora de publicació es mostra l’opció  
“Copiar adreça de l’anunci de licitació”. Aquesta opció copia al portapapers 
l’adreça especial d’accés exclusiu generada per l’anunci. Els gestors comunicaran 
aquesta adreça als destinataris que considerin, des de la qual podran accedir a 
l’anunci.  

 

 
 
 

El gestor pot comunicar aquesta URL a les adreces de correu de les empreses 
convidades. 

 
- A l’accedir a l’adreça especial des d’un navegador es mostrarà l’anunci. 

 

 
 

5.9. Anunci de licitació 
 
L’anunci de licitació s’estructura en diferents subpestanyes: “Dades del Contracte”, 
“Característiques de la Licitació”, “Condicions addicionals”, “Gestió de Lots” i “Plecs i 
altres documents” 
 

 
 
En el cas de contractes menors i altres procediments segons instruccions internes, 
l’anunci s’estructura en les següents pestanyes: “Dades del Contracte”, “Característiques 
de la Licitació” i “Gestió de Lots”. 
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5.10. Rebutjar una fase 
La versió 3.0 incorpora un nou estat al flux de treball d’una fase.  L’opció de rebutjar 
està disponible pels usuaris validadors en accedir a una fase en estat  “Pendent de 
validar”.  
 

 
 
Al seleccionar aquesta opció s’introdueix el motiu de rebuig i la fase queda en estat 
“Rebutjat”. 
 
Al seleccionar una fase en estat “Rebutjat” 

- L’usuari editor té l’opció de modificar les dades i “Desar i enviar a validar”. 
Punxant a la icona de informació pot consultar el motiu de rebuig. 

 

 
 
- L’usuari validador té l’opció de modificar les dades i “Desar i validar”. 
 

5.11. Esborrar una fase 
 
La versió 3.0 incorpora la funcionalitat d’esborrar una fase. Aquesta opció està 
disponible pels usuaris editors i validadors  mentre la fase no estigui en estat “Publicat”.  
 

 
 
 
Al seleccionar aquesta opció s’esborra la fase especificada, tornant a activar la fase 
anterior. 
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5.12. Gestió de comunicats 
La versió 3.0 incorpora una nova pestanya “Gestió de comunicats” a cada expedient que 
permet fer publicacions a un tauler d’anuncis associat a cada expedient. 
 
Per poder publicar comunicats al tauler ha d’haver alguna fase ja publicada i visible al 
Portal 
 
La gestió de comunicats s’estructura en dues subpestanyes: “Dubtes i preguntes” i 
“Avisos i recursos”. 
 

5.12.1. Dubtes i preguntes 
En accedir a aquesta opció es mostren dues zones 
 

- Zona de recepció de preguntes: 
 

 
 

o Configuració per l’enviament de preguntes des del Portal. Els òrgans de 
contractació poden habilitar per a cada expedient l’opció d’enviar 
preguntes des del Portal. Si es marca aquesta opció, quan es publiqui 
l’expedient, es publicarà un nou espai amb el tauler d’anuncis, des d’on 
els usuaris del Portal tindran disponible un formulari per enviar preguntes. 
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o Taula de preguntes rebudes. Aquesta taula mostra les preguntes que 

s’hagin enviat des del Portal de contractació. Les preguntes enviades des 
del Portal no es publiquen automàticament, es recullen a aquesta taula, 
que actua com a bústia de entrada, i són visibles només per l’òrgan de 
contractació que ha publicat l’expedient. L’òrgan de contractació pot 
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consultar les preguntes realitzades i utilitzar-les per fer una publicació des 
de la taula de publicacions. 

 

 
 

A partir de les preguntes rebudes, l’òrgan de contractació pot realitzar la 
gestió que consideri oportuna: ignorar-la i esborrar-la, o contestar-la 
editant-la a la taula de publicació. Per poder fer seguiment de les 
preguntes pendents / contestades existeix un camp que permet marcar 
cada pregunta que es dóna per contestada. 

 

 
 
- Zona de publicació.  Mostra una taula des d’on s’editen les preguntes i respostes  

i es publiquen al Portal.  
 
Les publicacions que fa l’òrgan poden tenir com a origen una pregunta de la 
bústia d’entrada però també una pregunta rebuda per altres canals o qualsevol 
aclariment que l’òrgan vulgui fer. 
 
Hi ha dos formes possibles per publicar una pregunta/resposta. 
 

o Afegir-la manualment.  
Mitjançant el botó “Afegir una altra pregunta-resposta”, s’aixeca una 
finestra flotant que permet introduir manualment les dades. 
 

o Afegir-la automàticament a partir d’una pregunta de la taula d’entrada.  
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Des de la taula d’entrada, seleccionant una pregunta (que no estigui  
marcada com contestada)  i punxant el botó “Contestar”, s’aixeca la 
mateixa finestra flotant amb el text de la pregunta ja introduït. L’usuari 
pot modificar o completar aquest text, i introduir la resta de camps 
d’informació de la resposta. 

 
El mecanisme de publicació és anàleg a la publicació de les fases d’un expedient. 

o Els usuaris editors poden editar i enviar a validar preguntes/respostes. 
o Els usuaris validadors poden editar, validar i publicar preguntes/respostes.  
 

 
En “Desar i Publicar” la pregunta/resposta es visualitza de forma immediata al 
Portal, certificant-ne la seva publicació per part de CATCert. Una pregunta 
publicada no es pot modificar ni despublicar. 
 
 

  

 
  
 Per cada pregunta/resposta s’edita la següent informació: 
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o Pregunta - Text de la pregunta.  
o Resposta – Text de la resposta 
o Documents annexes – Es poden adjuntar diversos documents com a 

complement a la resposta 
o Enllaços  - Es poden indicar diversos enllaços com a complement a la 

resposta 
o Una pregunta / resposta es pot editar en els quatre idiomes contemplats. 

Una pregunta/resposta ja publicada, no es pot editar en altres idiomes. 
 
Al Portal de contractació, es visualitza el tauler d’anuncis  
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Al seleccionar “Dubtes i preguntes” es mostra el formulari d’enviament (si està activat 
per part de l’òrgan) i la llista de preguntes / respostes publicades 
 

 
 

Al seleccionar una pregunta / resposta es mostra el detall d’informació: 
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5.12.2. Avisos i recursos 
En accedir a aquesta opció es mostra una taula des d’on s’editen els avisos i recursos  i 
es publiquen al Portal.  
 

 
 
En punxar el botó “Afegir nou avís o recurs”, s’aixeca una finestra flotant que permet 
introduir les dades. 
 
El mecanisme de publicació és anàleg a la publicació de les fases d’un expedient. 

o Els usuaris editors poden editar i enviar a validar preguntes/respostes. 
o Els usuaris validadors poden editar, validar i publicar preguntes/respostes.  
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En “Desar i Publicar”, l’avís o recurs queda en estat publicat i es visualitzarà quan arribi 
la data i hora indicades a “Data d’inici de publicació”, certificant-ne la seva publicació per 
part de CATCert.  
 
Un avís o recurs publicat no es pot modificar. 
 
Un avís o recurs publicat i visible no es pot esborrar. 
 
Un avís o recurs deixa de ser visible quan arriba la data i hora indicades a “Data fi de 
publicació” 
  
Per cada avís o recurs s’edita la següent informació: 

 

 
  

o Títol – Títol de l’avís o recurs 
o Descripció – Text de l’avís o recurs 
o Tipus - Un avís es pot tipificar de 4 formes: Recursos, Avisos, Esmenes, 

Avisos relacionats amb la mesa de contractació. Al tauler d’anuncis es 
mostren quatre seccions diferenciades, per cada tipus d’avís. Les seccions 
sense avisos publicats no es mostraran. 

o Data d’inici de publicació 
o Data de fi de publicació 
o Documents annexes – Es poden adjuntar diversos documents com a 

complement a l’avís o recurs. 
o Enllaços  - Es poden indicar diversos enllaços com a complement a l’avís o 

recurs. 
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o Un avís o recurs es pot editar en els quatre idiomes contemplats. Un avís 
o recurs publicat no es pot editar en altres idiomes. 

 
Al Portal de contractació, es visualitza el tauler d’anuncis amb els tipus d’avisos amb 
dades publicades 
 

 
 

Al seleccionar un avís o recurs es mostra  la llista de publicacions realitzades 
 

 
 

Al seleccionar una avís o recurs es mostra el detall d’informació: 
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5.13. Gestió de licitadors 
 

5.13.1. Empreses convidades 
Aquesta pestanya permet mantenir la informació referent a les empreses en un anunci  
que no es publica al Portal,  amb accés exclusiu per les empreses convidades. 
 
Veure punt 5.8 Accés exclusiu. 

5.13.2. Empreses interessades 
Aquesta pestanya permet consultar les empreses que han mostrat interès en un 
expedient i a les quals es comuniquen automàticament totes les publicacions que es fan 
sobre l’expedient mitjançant correu electrònic. 
 
Al Portal es mostra un nou enllaç des d’on l’usuari pot mostrar interès en un expedient: 
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5.13.3. Ofertes rebudes 
Aquesta pestanya permet l’accés a les ofertes presentades des del Portal de 
contractació. Per poder accedir a aquesta pestanya l’usuari ha de tenir el privilegi 
d’accés corresponent habilitat. 
 
Es permet la presentació d’ofertes en els contactes menors, negociats sense publicitat i 
els contractes derivats d’acord marc que estan habilitats explícitament pels gestors per 
la presentació d’ofertes. 
 
Aquesta funcionalitat està habilitada en mode pilot de forma restringida. En properes 
dates s’implantarà la funcionalitat de forma global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


