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Funcionalitats incorporades a la versió 6.12.0 
 La versió 6.12.0 de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (d’ara endavant PSCP) incorpora noves funcionalitats i millores, concretament pel que fa a l’eina de gestió (backoffice). A continuació s’expliquen els canvis més importants de forma més detallada:   Noves funcionalitats i millores incorporades a l’eina de gestió  Ampliació mida màxima de fitxers  S’ha ampliat la mida màxima dels fitxers que es poden pujar a l’eina de gestió de 100 MB a 400 MB.  Millora funcionalitats i ergonomia en notificació electrònica 

 Amb la nova versió es millora l'ergonomia de la creació de les notificacions electròniques i s’incorporen noves funcionalitats.   Per poder crear una nova notificació/comunicació electrònica caldrà tenir activat l'ús de les notificacions electròniques per a l'expedient. La funcionalitat de les notificacions/comunicacions la trobareu en el detall de l’expedient dins de la pestanya "Gestió de comunicats", "Comunicacions i Notificacions".  

  Les novetats que s'han afegit són les següents:   S’afegeix la possibilitat d’enviar Comunicacions  La versió incorpora la possibilitat d’enviar comunicacions electròniques. La comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació; no requereix de peu de recurs ni té data d’expiració.  Per a poder crear una comunicació electrònica, en crear una nova petició s’haurà de seleccionar el tipus “Comunicació”:   
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    Millores en les característiques d’enviaments  S’han afegit les millores següents:   
o Es permet especificar els dies de recordatori de la notificació. 
o Es permet especificar els dies d’expiració de la notificació. 
o Es permet l’enviament de les notificacions o comunicacions en diferents idiomes. 
o Es permet afegir fins a 5 documents adjunts a la notificació o comunicació, de mida màxima fins a 3MB per cada document (un amb categoria de Resolució i quatre amb categoria d’annex), per tant es recomana no sobrepassar el màxim total de 15MB.   Millorar usabilitat en l’enviament de notificacions/comunicacions  Es millora l'ergonomia de la creació i enviament de les notificacions i comunicacions.  Per a realitzar l'enviament d'una notificació o comunicació s'hauran de realitzar els passos següents:  Pas 1   En el primer pas és podrà seleccionar:   -Tipus de petició  Els valors són “Notificació” o “Comunicació”. En funció d’aquesta selecció es demanarà informar determinats camps. Per defecte, al crear una petició, es crearà “Notificació”. -Dies d’expiració Paràmetre que estableix durant quants dies la notificació és accessible un cop ha estat dipositada. No aplica en les comunicacions. - Dies de recordatori Paràmetre que estableix cada quants dies s'ha d'enviar un recordatori als destinataris que no han accedit a la notificació ja dipositada. El format és el següent: 1,2,4 on cada valor ha de ser menor o igual que el valor dels dies d'expiració. Si per exemple s'indica el valor 1,2,4; es realitzarà un recordatori als destinataris que no hagin accedit a la notificació 1, 2 i 4 dies després d'haver-la dipositat. No aplica en les comunicacions. -Selecció d’idioma  Paràmetre que estableix l'idioma d’enviament de l'avís als destinataris i del document de la recepció de les evidències  
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  Pas 2   Aquest pas conté els camps “Títol”, “Text” i “Peu de recurs”1. En la comunicació només cal informar els camps “Títol” i “Text”.   

                                            
1 D’acord amb el comunicat pel Consorci AOC i l’Oficina de Processos i  Administració Electrònica de la Generalitat, aquests camps són a títol informatiu. El servei eNotum ofereix el “canal” d’enviament de les notificacions electròniques i no pot substituir l’ofici de notificació, degudament signat per l’instructor del procediment i que, en tot cas, ha d’afegir-se a l’eNotum com a document annex a l’acte administratiu a notificar en cas de realitzar una notificació electrònica. En el cas de les comunicacions electròniques, això no aplica. 
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  Pas 3  En aquest pas s’adjunten els documents:  -Resolució2: document adjunt obligatori. És necessari que el document que s'adjunta sigui una còpia electrònica certificada de la Resolució (art. 70.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). Aquest document només podrà ser de tipus .pdf o .zip, amb una mida màxima de 3MB. -Annexos: es permet adjuntar fins a 4 documents annexos opcionals. Aquests documents annexos només podran ser de tipus .pdf o .zip, amb una mida màxima de 3MB per document.  

  Pas 4  -Afegir destinataris En aquest pas es gestionaran els diferents destinataris als que s’ha d’enviar la notificació. Poden ser empreses actualment registrades al sistema de PSCP; empreses encara sense registrar i afegibles de manera parcial o fer una importació d’un grup de contactes i empreses preestablert amb anterioritat.   

                                           
2 No aplica en les comunicacions. 
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    Creació d’un grup d’empreses predefinit  
S'incorpora la possibilitat de poder crear un llistat d'empreses predefinit per tal d'agilitzar els enviaments de les notificacions electròniques. Aquest grup de destinataris es podrà seleccionar i importar en crear una notificació/comunicació electrònica.  La gestió dels grups es realitzarà dins del nou botó "Grup d'empreses". Es podran afegir, modificar i eliminar les empreses i contactes destinataris dins dels grups. Aquests grups són a nivell d'expedient.  Aquest grup predefinit d'empreses també es podrà crear en el moment de realitzar l'enviament d'una notificació/comunicació, on hi ha la possibilitat d'exportar els destinataris a un nou grup.  
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 Millores i correctius 
  Es configura a nivell d’unitat de contractació el correu electrònic que reben els validadors del perfil de contractant quan s’envien preguntes des del Portal per a cada expedient, per millorar la gestió d’aquestes preguntes.  


