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Funcionalitats incorporades a la versió 6.1.8 
 
La versió 6.1.8 de la Plataforma de serveis de contractació pública incorpora noves 
funcionalitats i millores, tant pel que fa a l’eina de gestió (backoffice), com al Portal de 
contractació pública (frontoffice). Així mateix, en la línia de millora continua de la qualitat i 
seguretat, també s’incorporen millores tècniques en l’aplicació. 
 
 
Noves funcionalitats i millores incorporades a l’eina de gestió 
 
 

• Nova integració amb el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):  
 
Es permet fer l’enviament dels anuncis de licitació i  formalització dels contractes per 
a la seva publicació al DOGC, mitjançant l’eina de gestió de la Plataforma de serveis 
de contractació pública (PSCP). Un cop publicat al DOGC, el sistema recupera les 
dades de publicació (data i URL) i les informa automàticament a la PSCP.  
 
La pestanya de “Publicacions oficials” s’ha ampliat per a donar la possibilitat d’enviar 
peticions de publicacions d’anuncis al DOGC, així com gestionar-les (aturar, 
anul·lar,...) i consultar el seu estat. Aquest enviament es pot fer abans o després 
d’haver fet la publicació a la PSCP. 
 
El sistema demana una declaració responsable a l’usuari que fa l’enviament 
(validador) en la que s’indica que  està acreditat per trametre les ordres d’inserció al 
DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari 
Oficial de la Generalitat. Per tant, caldrà preveure, si escau, l’actualització del 
Registre d’autoritats i de personal autoritzat a trametre documents al DOGC previst 
a la Llei 2/2007, per incorporar-hi els validadors de PSCP que hagin de fer servir 
aquesta nova funcionalitat. 
 
L’EADOP demana als usuaris que informin en el formulari de petició 
d’inserció el tipus de contracte en el camp “observacions”, als efectes de 
facilitar el filtratge del sistema d’alertes de les subscripcions al DOGC. En 
una propera versió s’adaptarà la interfície per a que recuperi 
automàticament aquest camp.  
 
Finalment, en una segona fase d’integració i en coordinació amb el DOGC, 
s’incorporaran les plantilles dels anuncis per tal de facilitar als òrgans de contractació 
l’emplenament automàtic de determinats camps ja informats prèviament en el perfil 
de contractant. 
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• Ampliació de camps de l’Espai Virtual de Licitació - EVL (expedient) 
 
Per tal de poder donar compliment a la disposició addicional tercera de la Llei 
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, per a la futura 
interconnexió amb la Plataforma de Contratos del Sector Público, s’han afegit alguns 
camps a l’EVL i, altres que ja estaven previstos, han passat a ser obligatoris. En 
concret: 

o S’afegeixen dos nous camps a l’EVL:  
 subtipus de contracte: dependrà del tipus de contracte informat 
 indicador de compra pública innovadora: serà informat a la fase 

anunci de licitació  
 

o S’afegeix l’obligatorietat dels camps subtipus de contracte, pressupost de 
licitació i CPV. 

En el cas del codi CPV, a més es validarà el format (8 dígits) i que el seu valor 
sigui vàlid (estigui a dins de la llista de valors de la taula CPV). 

 
Així mateix, la incorporació d’aquests camps permetrà ampliar la subscripció 
personalitzada. 
 

 
• Millores i canvis en la Integració amb gestors d’expedients externs (GEEC, 

...). 
o Per a facilitar la transició, mentre els sistemes tercers s’adapten als nous 

camps de l’expedient (compra pública innovadora i subtipus de contracte), 
s’afegeixen de manera opcional a la interfície d’intercanvi d’informació amb 
els sistemes externs. De manera que podran enviar aquestes dades de 
manera automàtica des del seu sistema d’informació cap a Plataforma i 
després acabar d’informar aquests dos camps de forma manual, abans de fer 
la publicació. 

o Es modifica l’estat per defecte de les publicacions enviades dels sistemes 
externs de “Validat” a “En edició”, per tal de facilitar la tasca als usuaris 
editors que hauran de modificar / ampliar les dades dels expedients enviats 
des de sistemes externs. 

 
o Se soluciona la problemàtica que obligava a pujar de nou els documents en 

els expedients provinents de sistemes externs en fer una esmena un cop 
publicat l’expedient des de l’eina de gestió. 
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• Altres millores funcionals:  

o Mostrar el botó ”Informació vinculada a l'expedient"  en  totes les fases 
a l'eina de gestió 

S’habilita el botó “Informació vinculada a l’expedient” des de l’eina gestió, 
accessible des de totes les fases de l’expedient, que permet descarregar en 
un fitxer comprimit totes les evidències de publicació associades a un 
expedient. 

 
o Per a potenciar i facilitar l’ús de la notificació electrònica, es possibilita que 

des de l’eina de gestió es pugui incorporar les dades del licitador que ha de 
rebre la notificació, tant si ha donat el consentiment a través de la pròpia 
PSCP (en el seu perfil de licitador), com si ho ha fet per fora del sistema. 

 
 
Noves funcionalitats i millores incorporades al Portal de contractació 
pública 
 

 
• Millores en les subscripcions de novetats diàries: 

 
o Personalització de la subscripció: les empreses i/o els ciutadans podran 

personalitzar el servei de subscripció de novetats diària, aplicant filtres pels 
camps següents: 

 Àmbit organitzatiu (Generalitat, àmbit local, universitats, institucions i 
òrgans estatutaris i altres ens ) 

 Departament 
 Òrgan de contractació 
 Tipus de contracte 
 Subtipus de contracte 
 Indicador de compra pública innovadora 
 CPV 
 Interval de pressupost de la licitació 

 
o Renovació i caducitat de la subscripció a les novetats diàries.  

Aquesta opció permetrà depurar la llista de subscriptors, que no ha estat 
revisada des de l’inici de la posada en producció de la funcionalitat.  

Cada subscripció tindrà una vigència d’un any. En el darrer mes abans de la 
data d’expiració, s’enviarà un correu electrònic diàriament, on es recordarà a 
l’usuari l’opció de renovar la subscripció, si escau.  
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En el moment de la renovació, se li ampliarà el període de subscripció un any 
més, en el cas contrari, si no accedeix a l’enllaç de renovació en cap de les 
advertències fetes, la subscripció  quedarà cancel·lada 

 
o Control en les altes de les subscripcions 

S’ha afegit s’afegeix un control en el formulari d’alta de les subscripcions 
automàtiques per tal que no hi hagi cap sistema malintencionat que intenti 
donar d’alta usuaris no vàlids al sistema, malmetent el rendiment d’aquest 

 
 

• Incorporació de nous camps en la cerca avançada. 

S’amplien els camps de la cerca avançada amb els camps següents: 
 Subtipus de contracte (en el cas que el tipus de contracte ho necessiti) 
 Compra pública innovadora 
 CPV 

 
En el cas de CPV, la funcionalitat de cercar és del tipus “comença per”. Per exemple, 
si es cerca “03” significa que mostrarà totes licitacions que el seu codi CPV comença 
per “03”. 
 

 
Millores tècniques:  

o Implementació de la nova versió de comunicació amb iArxiu per a la custòdia 
de les publicacions històriques.  
 
Es desenvolupen els canvis necessaris per fer ús del nou mecanisme 
d’enviament d’expedients a iArxiu, que permet una major rapidesa en 
l’enviament i una mida més gran dels fitxers a enviar. 

 
o Incorporació de la sonda de monitoratge de les publicacions 

 
S’afegeix una pàgina en l’eina control que permet el monitoratge de l’estat 
del procés de publicació dels expedients. De manera que si falla, enviï un avís 
a l’equip tècnic designat per poder restablir el servei el més aviat possible. 

 
o Implementació d’un nou mecanisme de cerca i paginació de resultats en el 

frontal web per a la millora del temps de resposta, seguint les 
recomanacions de desenvolupament. 


