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1. Introducció 
 Aquest document constitueix el manual d’ús de l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. L’objectiu és descriure a l’usuari el funcionament a nivell operatiu de l’eina.   L’eina de gestió proveeix una interfície d’usuari que permet d’editar la informació de les  licitacions i adjudicacions per a ser publicada al portal de contractació pública (https://contractaciopublica.gencat.cat).  Els diferents rols que accedeixen a l’eina són: - Rol administrador general: Dóna d’alta els àmbits de contractació i els òrgans de contractació de la Plataforma, així com els usuaris administradors de cadascun d’ells. - Rol administrador d’àmbit: Dóna d’alta els òrgans de contractació que pertanyen al seu àmbit i els usuaris administradors d’òrgan de contractació de cadascun d’ells.  - Rol administrador d’òrgan de contractació. Dóna d’alta els usuaris editors i validadors del seu òrgan. Manté i publica la informació general del seu òrgan. Aquesta informació és visible des del corresponent perfil de contractant del portal de contractació pública. - Rol editor: Manté la informació dels expedients de contractació. - Rol validador: Manté, valida i publica al portal la informació dels expedients de contractació.  Aquest document està dirigit als rols d’ editor i validador. Existeix un document anàleg pels rols d’ administrador general, administrador d’àmbit i administrador d’òrgan de contractació.  La Plataforma manté un projecte evolutiu en curs que anirà desenvolupant i incorporant noves funcionalitats durant els pròxims mesos. En aquest document es descriu la funcionalitat disponibles a la versió 6.12.0.   
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2. Nocions bàsiques de la Plataforma 
 La Plataforma de Serveis de Contractació Pública és el sistema d’informació que ofereix un punt central d’accés a la informació de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. La Plataforma està formada per dos components: l’eina de gestió i el portal de contractació pública.  
2.1. Eina de gestió 
Facilita la publicació segura a Internet, al portal de contractació pública (https://contractaciopublica.gencat.cat), amb efectes jurídics en el termes de la Llei de contractes del Sector Públic.  - Permet el manteniment  de les dades de les licitacions i adjudicacions.   - Permet planificar la publicació de licitacions i adjudicacions al Portal. Existeix un procés intern que  publica els documents planificats (tenint en compte la data de publicació planificada per l’usuari) fent-los visibles al Portal.  

- La Plataforma disposa dels mecanismes necessaris per garantir fefaentment el moment de la difusió de la informació que s'hi publica: 
o El sistema està sincronitzat amb una font fiable de temps 
o Es manté un registre (log) de totes les publicacions realitzades. 
o Els logs de publicació incorporen un segell de data i hora emès per la Plataforma de Serveis de Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (en endavant, Consorci AOC).  - Per tal de garantir la interoperabilitat de la Plataforma, el model de dades, així com l’intercanvi amb altres sistemes de contractació,  implementa les especificacions de continguts i formats de CODICE,  estàndard definit pel Ministerio de Economia y Hacienda.  - El sistema implementa una sèrie de mesures de seguretat per a garantir la disponibilitat i inviolabilitat de la informació publicada.  - L’accés a l’eina està restringit als usuaris dels òrgans de contractació dels departaments de la  Generalitat, organismes públics associats, entitats de l’Administració Local de Catalunya i Universitats. L’accés s’ha de sol·licitar mitjançant el formulari d’incorporació a la Plataforma.    
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2.2. Portal de contractació pública 
La PSCP constitueix la seu electrònica de contractació pública per als òrgans de contractació que tenen publicat el seu perfil de contractant, amb els efectes que descriu l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.   Facilita l’accés de les empreses a la informació de l’activitat contractual de l’administració pública, en concret licitacions i adjudicacions.  - Permet la consulta de tota la informació publicada des de l’eina. - L’accés és obert a tots els ciutadans.    
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3. Prerequisits per a l’ús de l’eina de gestió 
3.1. Usuari 
 - Per a accedir a l’eina de gestió s’ha de tenir accés a la plataforma EACAT.  A més,  - En cas d’usuaris editors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol d’editor.  - En cas d’usuaris validadors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol de validador.  - En cas d’usuaris administradors de l’òrgan: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol d’administrador O.C.  - En cas d’usuaris administradors d’àmbit: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió amb el rol d’administrador A.C.  - En cas d’usuaris administradors generals: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió amb el rol d’administrador general.    
3.2. Certificat electrònic 
 - Com a alternativa d’accés a l’usuari i paraula de pas, es pot accedir amb certificat electrònic, utilitzant la targeta emesa pel Consorci AOC. - L’accés amb targeta només és obligatori per a: 

o usuaris validador, en el moment de realitzar les funcions de publicació. 
o usuaris administrador d’òrgan, en el moment de realitzar les funcions de publicació. - Ara bé, en el cas d’usuaris pertanyents a òrgans de contractació que no estan donats d’alta al directori corporatiu, l’accés mitjançant certificat serà l’única alternativa d’accés a l’eina de gestió.  A més,  - En cas d’usuaris editors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol d’editor. 
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 - En cas d’usuaris validadors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol de validador.  - En cas d’usuaris administradors de l’òrgan: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol d’administrador O.C.  - En cas d’usuaris administradors d’àmbit: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió amb el rol d’administrador A.C.  - En cas d’usuaris administradors generals: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió amb el rol d’administrador general.   
3.3. Lloc de treball / Navegador 
 - Es pot accedir a l’aplicació des del navegador Explorer 8 i superiors i Firefox 2 i 3.  - Es requereix tenir descarregat  el plug-in de Flash Player 10.   

- Es requereix tenir el Java activat    



                   
PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
Manual d’ús. Editors i validadors AOC de l’eina de gestió v6.12.0 
Versió:    6.12.0 Data:27/11/2017 Pag. 12 / 161 

 

 

4. Accés a l’eina de gestió 
4.1. Accés 
  1) L’adreça d’accés a l’eina de gestió és realitza a través d’EACAT http://www.eacat.cat  a través de l’opció “Accediu”. Prèviament és requisit que l’usuari estigui donat d’alta a EACAT (en cas contrari, cal que l’usuari es posi en contacte amb el gestor d’EACAT del seu organisme per activar-li l’accés)                             2) Introduir les dades d’identificació a la pantalla de EACAT        
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   EACAT presenta dues opcions d’accés:   - Opció 1: “NIF” i “Contrasenya”. - Opció2: “Accés amb certificat”: per a poder accedir mitjançant aquesta opció cal disposar d’un certificat vàlid emès pel Consorci AOC.  Si l’usuari compleix els prerequisits detallats al punt anterior, per accedir a l’eina de gestió cal accedir a la pestanya superior “Aplicacions” i en concret, a “Accedeix” de l’aplicació “Plataforma de Serveis de Contractació”   
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   3) Eina Plataforma de serveis de contractació pública  A la part superior dreta de la pantalla es mostra la seva identificació (Nom i  cognoms) i en posicionar el ratolí sobre el nom d’usuari un tooltip mostra el rol amb el qual ha accedit).     
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  Si un usuari ha estat donat d’alta a la Plataforma com a administrador general o administrador d’àmbit, en accedir a l’aplicació podrà fer-ho com a usuari administrador (no vinculat a un òrgan concret), com a administrador d’àmbit de l’àmbit escollit o iniciar la sessió en un òrgan concret amb rol administrador d’òrgan, editor o validador, segons els perfils que tingui assignats.  - Si te el rol d’administrador general:   

  - Si te el rol d’administrador d’àmbit de contractació (A.C.):    
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   A l’iniciar la sessió en un òrgan l’usuari ha de seleccionar informació addicional:  - En cas de pertànyer a més d’un òrgan de contractació, aquests es mostraran mitjançant el següent desplegable, i l’usuari haurà de triar amb quin vol treballar:  

   - A l’òrgan seleccionat pot accedir (en funció dels rols que tingui) 
o com a administrador d’òrgan  
o Com a validador o editor. En aquest cas, si l’òrgan té diferents unitats de contracció i l’usuari té assignats perfils a més d’una,  haurà d’especificar mitjançant el corresponent selector amb quina iniciar la sessió.   
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o Si un usuari te permís genèric a totes les unitats d’un òrgan (a totes amb el mateix rol), no se li demana que concreti un per iniciar la sessió.  - Si a l’òrgan ó unitat seleccionats, l’usuari hi té més d’un rol, haurà d’especificar-lo mitjançant el corresponent selector:    

     Si al introduir les dades d’identificació, EACAT us retorna un missatge de “credencials no vàlides” poseu-vos en contacte amb el vostre suport tècnic.   
4.2. Pàgina d’inici editors i validadors 
En accedir a l’eina de gestió es mostra una 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 menú de connexió i des de la icona de Contractació pública de la capçalera.  Si us heu connectat en tant que usuari validador:  - com a resum d’activitat de l’òrgan es mostren tots els expedients oberts. - com a tasques pendents es mostren: 

o els expedients pendents de validar i  els pendents de publicar 
o les preguntes de licitadors pendents de resposta, les pendents de validar i les pendents de publicar 
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o els avisos del tauler d’anuncis pendents de validar i els pendents de publicar. 
o Les propostes d’innovació pendents de valorar per part d’un validador de l’òrgan de contractació. 
o Les notificacions pendents de validar i enviar.  

   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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4.3. Ajuda 
 A la part superior dreta de la pantalla sempre està disponible l’opció de “Ajuda”  que dóna accés a la documentació de suport a l’usuari disponible.  
4.4. Desconnexió i canvi de perfil 
 A la part superior dreta de la pantalla sempre estan disponibles les opcions de “Seleccionar perfil” i “Desconnectar”.  En prémer l’opció “Seleccionar perfil” es tanca i reobre la sessió.  Si l’usuari té més d’un perfil (administra més d’un òrgan, o té més d’un rol), s’aixecarà una finestra que li permetrà seleccionar el perfil i iniciar una nova sessió. Si l’usuari només té un perfil, es desconnectarà i tornarà  a connectar.  En prémer l’opció “Desconnectar”,  es tanca la sessió.   
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5. Estructura bàsica de l’aplicació 
  

   La capçalera de l’aplicació inclou el menú principal amb una sèrie d’opcions,  les quals són o no accessibles en funció del rol amb el que s’hagi accedit:   “Nou espai de licitació”. Un espai de licitació és el conjunt d’informació d’un procediment de contractació o expedient. Està format per un conjunt de dades bàsiques i les fases que poden formar part de l’expedient: alerta de futura licitació, anunci previ,  anunci de licitació, adjudicació i formalització. En crear un espai es defineixen les seves dades bàsiques. Un cop creat un espai, l’edició de les seves fases (anuncis i adjudicacions) es fa des de l’opció de “Espais de licitació”. Editor i validador són els que tenen accés per a crear espais virtuals.    “Espais de licitació”. Permet mantenir la informació de l’espai. Editor i validador són els que tenen accés per a modificar aquesta informació.  
o Els usuaris editors mantenen la informació. 
o Els usuaris validadors poden mantenir la mateixa informació que els usuaris editors. Addicionalment la validen i la publiquen, fent-la visible al portal de contractació pública.   “Perfil de contractant”. El perfil de contractant recull la informació relativa a un òrgan de contractació que serà publicada en el portal de contractació.   
o L’administrador de cada òrgan de contractació es qui té accés per mantenir la informació relativa al seu òrgan, la qual serà visualitzada en el portal de contractació.   “Gestió d’usuaris”. Permet  gestionar l’estructura d’àmbits, òrgans i unitats de contractació i donar d’alta els usuaris administrador general, administradors d’àmbit , administradors d’òrgan de contractació, editors i validadors.   
o L’administrador general pot donar d’alta àmbits, òrgans de contractació i usuaris administradors general, administradors d’àmbit, administradors d’òrgan, editors i validadors. 
o L’administrador d’àmbit pot donar d’alta òrgans de contractació i usuaris administradors d’òrgan, editors i validadors dins de l’àmbit. 
o L’administrador d’òrgan pot donar d’alta unitats de contractació i usuaris editors i validadors dins de l’òrgan.  
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 “Manteniments”: conté les següents funcionalitats :  
o Bústia d’innovació: recepció, gestió i consulta de propostes innovadores per part de l’administrador general. L’administrador general i el validador són els perfils amb accés a aquesta opció. 
o Arxiu d’expedients : permet consultar i gestionar l’arxivament dels espais de licitació tancats cap a una eina externa. 
o Gestió del perfil personalitzat: activació i desactivació del perfil personalitzat a nivell d’òrgan i/o àmbit de contractació. 
o Sistemes externs: Sistemes externs que poden enviar expedients a la plataforma. 
o Registre d’incidències: permet cercar i consultar incidències.   Consultes i llistats : permet generar taules de l’activitat al portal i el número d’òrgans de contractació i d’usuaris amb l’opció de especificar l’Àmbit, l’Òrgan de contractació i el període de temps.    La següent taula resumeix les opcions a les quals tenen accés els rols administrador general, administrador d’àmbit i administrador d’òrgan de contractació, tant en mode consulta com d’escriptura.    

 Administrador general Administrador d’àmbit Administrador d’òrgan de contractació 
Nou espai de licitació No té accés No té accés No té accés 
Espais de licitació Llistat Consulta Consulta Consulta 

Detall Consulta Consulta Consulta 
Perfil de contractant No té accés No té accés Escriptura 
Gestió d’usuaris Llistat òrgans Escriptura Escriptura No te accés 

Detall òrgan Escriptura Escriptura No té accés 
Llista usuaris Escriptura Escriptura Escriptura 
Detall usuaris Escriptura Escriptura Escriptura 

Manteniments Arxiu d’expedients Escriptura Consulta Consulta 
Bústia innovació Escriptura No té accés No té accés 
Gestió perfil Escriptura No té accés No té accés 
Sistemes externs Escriptura No té accés No té accés 
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Registre d’incidències Escriptura No té accés No té accés 
Consultes i llistats Consulta Consulta No té accés 
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6. Nocions bàsiques de gestió de l’espai de licitació 
Un espai de licitació és el conjunt d’informació d’un procediment de contractació o expedient. Està estructurat en les seves dades bàsiques i la informació de les diferents fases de gestió que poden formar part de l’expedient: alerta de futura licitació, anunci previ,  anunci de licitació, adjudicació i formalització.  Un espai de licitació es crea des de l’opció “Nou espai de licitació” on es defineixen les seves dades bàsiques. Un cop creat un espai, des de l’opció de “Espais de licitació”, es podrà editar i publicar la informació de les diferents fases.   

  
6.1. Dades bàsiques i dades de contracte 
 

6.1.1. Dades bàsiques 
 Les dades bàsiques d’un espai són dades genèriques que defineixen el tipus d’expedient; es defineixen a nivell de tot l’espai; s’especifiquen en el moment de la seva creació i es poden modificar després a cada fase de l’expedient amb les següents excepcions:  - En una adjudicació no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació - En una formalització no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació o l’adjudicació   Dins d’aquestes dades s’inclou la data de fi de publicació de l’expedient al perfil de contractant. Aquesta data es l’única dada que es podrà modificar amb independència de la fase publicada.  Per el cas concret de la informació referent a la modalitat de presentació electrònica d’ofertes, aquesta només es permetrà canviar sempre i quan l’expedient no acompleixi algunes de les següents condicions:  - La fase actual és adjudicació o formalització. 
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- La fase actual és anunci de licitació i el seu estat és el de publicat i visible.  A l’eina de gestió les dades bàsiques s’introdueixen a l’opció de “Nou espai de licitació” i aquesta mateixa informació consta a l’opció de “Espais de licitació” a la pestanya de “Dades bàsiques”, en accedir al detall d’un expedient.   
6.1.2. Dades de contracte 

 Les dades de contracte són dades comuns que es defineixen a nivell de  cada fase; en funció de  la història de cada expedient s’habilitarà la fase en concret en la qual es poden definir i/o modificar.   A l’eina de gestió les dades de contracte es mostren com a una sots-pestanya en cada fase. Les dades de contracte es poden modificar en les fases de Alerta de futura Licitació, Anunci Previ i Anunci de Licitació. A les fases d’Adjudicació i Formalització ja no són dades modificables, excepte en dues situacions: 
o En el cas d’un expedient en el qual s’editi l’adjudicació com a primera fase, es poden modificar les “Dades del contracte” a la fase d’adjudicació . 
o En el cas d’un expedient en el qual s’editi la formalització com a primera fase, es poden modificar les “Dades del contracte” a la fase d’adjudicació .  En accedir a l’opció de dades de contracte (de qualsevol fase) es mostra el formulari amb les següents dades: 
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Camp O E Observacions 
Denominació del contracte S S  
Codi d’expedient N S El codi d’expedient no és obligatori a les fases Propera Licitació ni Anunci previs; a la resta de fases és obligatori. El codi d’expedient ha de ser únic per òrgan de contractació 
Descripció de la prestació S S  
Observacions N S  
Valor estimat del contracte * N S Import en € i sense IVA Aquest camp està inhabilitat en cas que estigui marcada l’opció de “Contracte menor” a les dades bàsiques 
Pressupost de licitació *  

N S Import en € i sense IVA 

IVA N S Percentatge de IVA 
Import amb IVA * N S Import en € i sense IVA. L’aplicació calcula i informa per defecte el valor de l’import amb IVA, però l’usuari pot modificar aquest valor. 
Té varis tipus d’IVA N S Permet indicar que l’expedient amb lots contindrà varis tipus d’IVA 
Cànon d’explotació* N S Import en euros. En cas que no existeixi indicar 0 al valor. 
Durada del contracte o termini d’execució  El literal es canvia a  “Durada del contracte o termini de lliurament “ en aquells casos en què s’hagi triat "Subministraments" com a “Tipus de contracte”. 

S S Permet introduir de forma exclusiva: 
o Durada del contracte, en anys, mesos i dies 

Es fan les següents validacions: el nombre màxim que es pot posar  al camp dies és 29, al camp Mesos, 11, i a camp anys 9 
o Dat Inici i Data Fi  

  Utilitzar el camp “Observacions” si es vol especificar un text descriptiu o fites parcials per a la durada del contracte. 
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Lloc d’execució  El literal es canvia a  “Lloc de lliurament” en aquells casos en què s’hagi triat "Subministraments" com a “Tipus de contracte”  

S S Per a seleccionar el lloc d’execució cal fer clic sobre la icona  situada al costat del camp, la qual obre una finestra per triar el lloc d’execució. 
Per a esborrar la informació d’aquest camp cal fer clic sobre la icona situada al costat del camp. 

Termini de presentació d’ofertes S S Data i hora fins la qual s’admetrà la recepció d’ofertes.  
En fer clic sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal fer clic sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr” És obligatori a la fase d’anunci de licitació, no ho és a l’adjudicació.  

Obertura de Pliques N S Data, hora, descripció i lloc de l’obertura de pliques. Es poden informar en la fase d’Anunci de Licitació.  

 
 Pròrroga prevista en plecs N S  

Informació complementària sobre la pròrroga 
N S  

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) * Camp numèric esperat amb format X.XXX,XX, en cas contrari dóna format al contingut.  
6.2. Fase d’un espai de licitació 
Un espai de licitació passa per diferents fases de gestió, corresponents a les diferents publicacions que es poden fer durant la vida de l’expedient:  - Fase “Alerta de futura licitació”. Permet editar i publicar una alerta d’una probable futura licitació. - Fase “Anunci previ”. Permet editar i publicar l’anunci previ. - Fase “Anunci de licitació”. Permet editar i publicar l’anunci de licitació. - Fase “Procediment anul·lat”. Correspon a un expedient del qual s’ha publicat l’anul·lació de la fase d’anunci de licitació o de la fase d’adjudicació de la fase de formalització. - Fase “Adjudicació ”. Permet editar i publicar l’adjudicació . - Fase “Formalització”. Permet editar i publicar la formalització.  La gestió de les fases d’un procés de licitació porta associades les següents característiques: 
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- Un espai pot començar en qualsevol fase excepte la d’anul·lació. - No és obligatori passar per totes les fases (no hi ha cap fase obligatòria). - L’edició de les fases ha de seguir un ordre concret, seguint l’ordre natural de gestió en el temps de l’expedient. En aquest sentit, l’ordre natural és la seqüència “Alertes futures i consultes preliminars del mercat -> “Anunci previ” -> “Anunci de licitació” -> “Adjudicació ” -> “Formalització”. - És l’usuari qui selecciona tant la fase inicial com els canvis de fase (segons les regles indicades). Un cop s’ha canviat d’una fase a altra posterior, no es podrà tornar a editar la informació de la primera. Les fases “Procediment anul·lat” (Renúncies/Desistiments/Anul·lació de l’expedient), “Adjudicacions desertes”, “Menors finalitzats” i “Formalització” són fases finals; no permeten el canvi a una fase posterior. - El canvi de fase es fa al detall de l’espai de licitació, mitjançant el control disponible a la capçalera. L’excepció és el canvi a fase fases “Procediment anul·lat” (Renúncies/Desistiments/Anul·lació de l’expedient) que es fa des de controls específics a la fase d’Anunci de licitació o Adjudicació o Formalització. 
o En fer el canvi de fase s’activa la pestanya de la fase nova corresponent de l’espai de licitació i permet la seva edició. 
o La pestanya de la fase de la qual es venia es manté activada però no es permet l’edició de dades (només consulta).   

6.3. Estat d’una fase 
Cada fase, des de que es comença fins que es publica, passa pels següents estats:  - Estat “En Edició”. És l’estat inicial. Tant l’editor com el validador poden modificar les dades.  - Estat “Pendent de validar”. Tant l’editor com el validador poden modificar les dades.  - Estat “Validat”. Només el validador pot modificar les dades.  - Estat “Rebutjat”. Tant l’editor com el validador poden modificar les dades.  

- Estat “En publicació”. La fase està preparada per ser visible al Portal (quan arribi la data i hora de publicació indicada per l’usuari).  - Estat “Publicat”. La fase apareix publicada al portal  
 L’estat inicial d’una fase és “En Edició”. La transició entre estats es realitza amb les accions (botons) disponibles en cada moment i en funció del rol de l’usuari: “Desar”, “Desar i enviar a validar”, “Desar i validar”, “Desar i Rebutjar”, “Desar i publicar”, “Cancel·lar”. Les transicions possibles es descriuen a la taules següents, segons el rol de l’usuari.  
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Usuari Editor  Acció i estat final 

Desar Desar i enviar a validar 
Estat inicial Sense estat (document nou) En Edició Pendent de validar 

“En Edició”  En Edició Pendent de validar 
“Pendent de validar” ----------- Pendent de validar 
“Validat” ----------- ----------- 
“En publicació” ----------- ----------- 
“Publicat” ----------- ----------- 

 
Usuari Validador  Acció i estat final 

Desar Desar i  Validar Desar i  Rebutjar Desar i  publicar Cancel·lar (*) 
Estat inicial Sense estat (document nou) En Edició ------- ------- ------- ------- 

“En Edició” En Edició Validat ------- ------ ------- 
“Pendent de validar” ------- Validat Rebutjat ------- ------- 
“Validat” ------- Validat ------- En publicació ------- 
“En publicació” ------- ------- ------- ------- “Validat” 
“Publicat” ------- ------- ------- Publicat -------  (*) Només està disponible si la fase encara no és visible al Portal (no ha arribat la data i hora de publicació).  

6.4. Publicació d’una fase i visualització al Portal 
Cal distingir entre la publicació d’una fase i l’inici de la seva difusió (visualització al Portal). Un cop s’ha publicat una fase (està en estat “En publicació”) aquesta no serà visible al Portal de contractació fins el dia i hora planificats per l’usuari validador.  Per tant, les diferents fases d’un espai es fan visibles al Portal quan estan en estat “Publicat” i arriba l’instant de publicació (data i hora) planificat per l’usuari.  Quan l’usuari validador publica una fase, l’aplicació planifica un conjunt de treballs orientats a registrar el moment d’inici de difusió de la fase, així com la certificació de la informació publicada per part de l’Agència Catalana de Certificació. Aquests registres es realitzen de manera automàtica per l’aplicació en arribar a la data i hora de publicació indicades per l’usuari.  Al portal hi ha dues seccions on es visualitzen les licitacions i adjudicacions publicades:   - Des del cercador de la pàgina inicial. Mostra les licitacions obertes (en període de presentació de propostes), les adjudicacions (de les quals encara no s’ha publicat la formalització) i les formalitzacions.  
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- Des del perfil de contractant. Permet seleccionar un òrgan de contractació i accedir als espais de licitació que tenen fases publicades.  - La diferència entre el cercador principal i el perfil de contractant rau en que des del perfil corresponent es podrà accedir a una licitació encara que hagi passat la seva data de presentació de propostes i mentre no es faci visible l’adjudicació corresponent. 
6.4.1. Preguntes freqüents 
- Quan s’inicia la visualització d’una fase al Portal?  Una fase comença a ser visible al Portal, tant al cercador principal del Portal com al perfil de contractant, quan es troba en estat “Publicat” i arriba la seva data i hora de publicació (data indicada a “Data de publicació” i “Hora de publicació” de cada fase).  - Quan es deixa de veure una fase al Portal ? 
 Un anunci de licitació es deixa de veure al cercador quan finalitza el termini de presentació de propostes (data indicada a les dades bàsiques de l’espai virtual, al camp “Data fi de presentació d’ofertes” ) o quan arriba la data i hora de fi de publicació (data també indicada a dades bàsiques, al camp “Data fi de publicació a la plataforma”).  Un anunci de licitació es deixa de veure al perfil de contractant quan es fa visible una fase posterior (adjudicació o anul·lació) o quan arriba la data i hora de fi de publicació (data i hora també indicada a dades bàsiques, al camp “Data fi de publicació a la plataforma”).  Una adjudicació es deixa de veure  quan es fa visible la formalització al Portal o quan arriba la data i hora de fi de publicació (data i hora indicada a dades bàsiques, al camp “Data fi de publicació a la plataforma”)  Una formalització es deixa de veure quan arriba la data i hora de fi de publicació (data i hora indicada a dades bàsiques, al camp “Data fi de publicació a la plataforma”)   - Quan es deixa de veure un expedient a gestió ? 

 Quan arriba la data i hora de fi de publicació a gestió (dada i hora introduïda a Dades bàsiques al camp “Data fi de publicació a gestió”). Aquests expedients es poden cercar si es selecciona “Incloure expedients no visibles a gestió” a la pestanya ‘Espais de licitació’  
6.4.2. Modificació de la informació un cop és visible al Portal 
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La modificació de la informació que ja és visible al Portal, s’ha de fer mitjançant una esmena (veure l’apartat corresponent més endavant). A part d’aquesta regla genèrica, cal distingir les següents situacions:   - Les adreces de publicació als diaris oficials tenen un tractament especial per permetre la seva edició i publicació en diferents moments sense haver de fer una esmena (veure l’apartat d’esmena més endavant).  - Les obertures de pliques tenen un tractament especial per permetre la seva edició i publicació en diferents moments sense haver de fer una esmena (veure l’apartat d’esmena més endavant). - La data de fi de publicació a la Plataforma (a dades bàsiques) es pot modificar sempre. És una dada de gestió, que no es publica al Portal. - Si una fase està publicada, però encara no és visible al Portal, no és necessari fer una esmena; existeix l’opció de cancel·lar la publicació que permet tornar la fase a estat “validat” i modificar les dades (veure l’apartat corresponent més endavant).  
7. Nou espai de licitació 
Opció disponible tant per a l’usuari editor com per a l’usuari validador.  Permet donar d’alta un nou espai de licitació.  En accedir a aquesta opció es mostren les dades d’identificació i el formulari amb les dades bàsiques que defineixen un espai de licitació.   
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Camp O E Observacions 
Denominació del contracte S S  
Codi d’expedient  N S  
Tipus d’expedient S S Valors possibles: 

o Emergència 
o Ordinària 
o Urgent  

Acord marc N S Marcar aquesta casella és excloent de marcar "Contracte menor" i “Altres procediments segons instruccions internes” 
Tipus de contracte  S S Valors possibles: 

o Obres 
o Serveis 
o Subministraments 
o Gestió de serveis públics/Concessió de Serveis. Aquesta opció desactiva l’opció  "Contracte menor" i “Altres procediments segons instruccions internes”. 
o Concessió d’obra pública Aquesta opció desactiva l’opció  "Contracte menor" i “Altres procediments segons instruccions internes”. 
o Col·laboració entre sector públic i privat. Aquesta opció desactiva l’opció  "Contracte menor" i “Altres procediments segons instruccions internes”. 
o Privat.  o Administratiu especial. o Altra legislació sectorial: Contractes o altres negocis jurídics derivats de 

procediments diferents dels continguts específicament a la normativa de contractació pública en què calgui garantir la publicitat i la concurrència (per exemple, les 
concessions de béns de domini públic previstes en la legislació patrimonial, entre altres).  
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Subtipus de contracte S* S * Obligatori en el cas que el tipus de contracte pugi tenir subtipus  Valors possibles: 
o Obres  

o Construcció 
o Preparació d'obres 
o Demolició d'immobles i moviments de terres 
o Perforacions i sondejos 
o Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil 
o Construcció general d'edificis i obres singulars d'enginyeria civil (ponts, túnels, etc.) 
o Construcció de cobertes i estructures de tancament 
o Construcció d'autopistes, carreteres, camps d'aterratge, vies fèrries i centres esportius 
o Obres hidràuliques 
o Altres construccions especialitzades 
o Instal·lació d'edificis i obres 
o Instal·lació elèctrica 
o Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori 
o Fontaneria 
o Altres instal·lacions d'edificis i obres 
o Acabat d'edificis i obres 
o Revocació 
o Instal·lacions de fusteria 
o Revestiment de sòls i parets 
o Pintura i envidriament 
o Altres acabats d'edificis i obres 
o Lloguer d'equip de construcció o demolició amb operari 

o Serveis 
o Serveis de manteniment i reparació 
o Serveis de transport per via terrestre, inclosos els serveis de furgons blindats i serveis de missatgeria, excepte el transport de correu 
o Serveis de transport aeri: transport de passatgers i càrrega, excepte el transport de correu 
o Transport de correu per via terrestre i per via aèria 
o Serveis de telecomunicació 
o Serveis financers: a) serveis d'assegurances, b) serveis bancaris i d'inversió 
o Serveis d'informàtica i serveis connexos 
o Serveis d'investigació i desenvolupament 
o Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres 
o Serveis d'investigació d'estudis i enquestes de l'opinió pública 
o Serveis de consultors de direcció i serveis connexos 
o Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia.  
o Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics 
o Serveis de publicitat 
o Serveis de neteja d'edificis i serveis d'administració de béns arrels 
o Serveis editorials i d'impremta, per tarifa o per contracte 
o Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: serveis de sanejament i serveis similars 
o Serveis d'hostaleria i restaurant 
o Serveis de transport per ferrocarril 
o Serveis de transport fluvial i marítim 
o Serveis de transport complementaris i auxiliars 
o Serveis jurídics 
o Serveis de col·locació i subministrament de personal 
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o Serveis d'investigació i seguretat, excepte els serveis de furgons blindats 
o Serveis d'educació i formació professional 
o Serveis socials i de salut 
o Serveis d'esplai, culturals i esportius 
o Altres serveis 

o Subministraments 
o Lloguer 
o Adquisició 

o Gestió de serveis públics (no té subtipus) 
o Concessió d’obra pública (no té subtipus) 
o Col·laboració entre sector públic i privat (no té subtipus) 
o Privat (no té subtipus) 
o Administratiu especial (no té subtipus) 
o Altra legislació sectorial. 

o Autorització demanial 
o Concessió demanial 
o Explotació de béns d'immobles mitjançant arrendament 
o Explotació de béns de mobles mitjançant arrendament 
o Explotació de béns de propietat incorporal 
o Cessió d'ús/titularitat 
o Adquisició d'immobles 
o Adquisició de drets de propietat incorporal 
o Arrendament d'immobles 
o Alienació d'immobles 
o Alienació de béns mobles 
o Alienació de drets de propietat incorporal 
o Permuta 
o Altres contractes patrimonials  

Procediment de licitació  N S Opció excloent de “Contracte menor” i “Altres procediments segons instruccions internes”, que implica la selecció d’una de les següents opcions del desplegable: 
o Negociat sense publicitat 
o Diàleg competitiu 
o Restringit 
o Negociat amb publicitat 
o Contracte derivat d’acord marc  
o Concurs de projectes 
o Obert  - Aquesta opció requereix marxar si es tramita amb mesures de gestió eficient o no  Per a especificar un Negociat amb publicitat als Diaris: - Seleccioneu com a procediment l’opció “Negociat amb publicitat” - NO Marqueu l’opció “Amb publicitat només a la Plataforma?”  

 Per a especificar un Negociat amb publicitat només a la Plataforma: - Seleccioneu com a procediment l’opció “Negociat amb publicitat” - Marqueu l’opció “Amb publicitat només a la Plataforma?”  
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Altres procediments segons instruccions internes 
N S Opció per a contemplar altres procediments segons instruccions internes,  que inclou el cas d’adjudicació directa. Aplicable a òrgans de contractació que no tinguin la consideració d’administració pública, però són poders adjudicadors i a òrgans de contractació que no són poders adjudicadors.  Opció excloent de “Procediment de licitació” i “Altres procediments segons instruccions internes”, que només està actiu en cas d’haver seleccionat els valors: Obres / Serveis / Subministraments / Privat / Administratiu especial, en el camp “Tipus de contracte”.  

Compra d’innovació S S Per contractes nous a partir de la versió 6.9.0, a als altres es manté a l’anunci de licitació 
Subhasta electrònica S S  
Admet presentació d’oferta electrònica  

S N Valors possibles: - Mitjançant licitació electrònica (sobre digital) - Mitjançant presentació telemàtica - No admet licitació electrònica 
Data fi de publicació al perfil  

N S Data fins la qual es mostra informació d’aquest espai  de licitació al portal de contractació pública. 
En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  Es pot indicar la hora introduint els números a mà o utilitzant les fletxes del següent component:  

   En les fases finals d’un expedient (Adjudicació deserta, Formalització i Procediment Anul·lat, Menor finalitzat), segons la llei de transparència, és obligatori informar d’aquesta data i que sigui, almenys, 5 anys posterior a la publicació de la última fase. 
Data fi de publicació a gestió  

N S Funcionament igual que la data de fi de publicació al perfil. En la data indicada, aquest expedient no sortirà al quadre de comandament tot i que si que es podrà buscar i accedir-hi. 
Conservar l’expedient N S Al marcar aquest indicador, l’expedient romandrà obert i no es tancarà fins que no es torni a desmarcar. L’expedient serà visible al portal fins la data fi de publicació al perfil. 
Finalitzar l’expedient N S Al marcar aquest indicador, la tramitació de l’expedient es donarà per acabada no permetent fer-ne cap modificació ni publicació, i podrà ser tancat en les mateixes condicions que els expedients anul·lats, deserts o finalitzats. Cal informar una data fi de publicació al perfil. 
Motiu S* S * Obligatori en el cas que s’hagi marcat la opció “Conservar l’expedient” o  “Finalitzar l’expedient”  Opció editable si s’ha marcat “Conservar l’expedient” o “Finalitzar l’expedient”  Valors possibles: 

o Possible qüestió de nul·litat 
o Recurs pendent de resoldre 
o Altres 

Descripció S* S * Obligatori en el cas que s’hagi marcat la opció “Conservar l’expedient” o  “Finalitzar l’expedient”  
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Opció editable si s’ha marcat “Conservar l’expedient” o “Finalitzar l’expedient”  Descripció del motiu per conservació de l’expedient o finalització de l’expedient. 
O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) * Els editors no podran modificar les dades bàsiques d’un expedient que tingui una fase ja publicada    Amb excepció de la unitat de contractació, la data de fi de publicació al perfil i la data de fi de publicació a gestió la resta de dades es podran modificar durant l’edició de les diferents fases excepte:  - En una adjudicació no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació - En una formalització no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació o l’adjudicació  La unitat de contractació només es pot editar en el moment de donar d’alta l’expedient, mentre que la data de fi de publicació al perfil es pot editar amb independència de la fase en edició o fase publicada.    D’altra banda,   - El codi d’expedient i la denominació del contracte es podran modificar des de la pestanya ‘Dades del contracte de cada fase’, amb excepció de la fase de ‘Alerta futura i consulta preliminar del mercat’, que només disposa del camp Denominació del contracte.   - La resta de dades es poden modificar des de la pestanya de Dades bàsiques de l’expedient.    Accions possibles:  Desar. Guarda el nou espai de licitació. L’aplicació mostra un missatge que l’operació ha finalitzat correctament i situa a l’usuari dintre de l’espai creat (a l’opció “Espais de licitació”) des d’on podrà continuar amb l’edició d’una fase.  

   Cancel·lar. Neteja les dades introduïdes.   Visualització al portal de contractació pública: 
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Un espai de licitació no es visualitza al portal de contractació pública fins que no es publica i visualitza una de les seves fases (anuncis o adjudicacions). Les dades bàsiques només defineixen la informació mínima de l’espai, que és comú a totes les seves fases.   
7.1. Unitat de contractació 
Els òrgans de contractació poden tenir definides unitats de contractació. Si és el cas, aquesta es podrà  seleccionar de la llista d’unitats en el moment de donar d’alta un expedient, o bé pot venir ja omplerta –cas d’haver accedit a l’aplicació directament amb una unitat de contractació en concret.   

  
7.2. Expedients d’accés exclusiu 
 Es permet la “publicació” d’expedients amb accés exclusiu per  a 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, derivat d'acord Marc i altres procediments segons instruccions internes i els que provinguin de Compra Pública Precomercial creats a partir de la versió 6.9.0. - Un expedient d’accés exclusiu s’ha d’iniciar obligatòriament a la fase d’anunci de licitació. - 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 
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convidades accediran a l’expedient amb la mateixa presentació i funcionalitats que a qualsevol altre expedient. - Quan es publiqui l’adjudicació , la formalització o una possible anul·lació, l’expedient deixarà de ser d’accés exclusiu. 
o L’anunci es podrà accedir des del detall de  la fase d’adjudicació via enllaç  
o La URL especial deixarà de ser vàlida   Al donar d’alta l’expedient, marcar-lo com d’accés exclusiu.  

    
8. Espais de licitació 
Opció disponible tant per a l’editor com al validador.  Permet accedir als expedients de contractació creats.  En accedir a aquesta opció es mostra una cerca d’expedients que permet localitzar expedients per diversos criteris. Els criteris de cerca s’efectuen sobre la darrera fase de cada expedient.  Si l’òrgan de contractació al qual pertany l’editor/validador té definides unitats de contractació i l’editor/validador no té assignat explícitament un perfil a una d’elles, el cercador incorpora un criteri de cerca addicional que permet filtrar per unitat de contractació.   
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Si l’òrgan de contractació al qual pertany l’editor/validador no té definides unitats de contractació o bé en té i l’editor/validador té assignat algun perfil a alguna d’elles, el cercador no incorpora el criteri de cerca que permet filtrar per unitat de contractació.   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.  

  La cerca tampoc inclou els expedients no visibles a gestió. Per tal que es mostrin, s’ha de seleccionar el check del costat ‘Incloure expedients no visibles a gestió’. Aquesta opció mostra els visibles i no visibles a gestió.  La llista resultant mostra els espais de licitació de l’òrgan de contractació  amb el qual s’ha accedit. La llista mostra 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 publicació.  Per defecte la taula es mostra ordenada per expedient.  Accions possibles:  Seleccionar un espai. Dóna accés al detall de l’espai per consultar-lo o editar-lo.  Reordenar la taula. Es pot ordenar dinàmicament, de manera ascendent o descendent, prement a la capçalera de cada camp de forma alternativa.   
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8.1. Detall de l’espai de licitació 
 Opció disponible tant per a l’editor com al validador.  Permet consultar i mantenir tota la informació relativa a un expedient de contractació o espai de licitació.   En accedir a aquesta opció es mostra la capçalera amb les dades d’identificació de l’espai i tota la seva informació estructurada en 8 pestanyes  

o Dades bàsiques  
o Alerta futura i consulta preliminar del mercat 
o Anunci previ 
o Anunci de licitació 
o Gestió de comunicats 
o Gestió de licitadors 
o Adjudicació / Adjudicació , segons la llei aplicable 
o Formalització / Formalització , segons la llei aplicable   

  Accions possibles:  Tornar al llistat. Dóna accés a la llista d’espais de licitació.  Informació vinculada a l’expedient. Aquesta opció només apareix si l’espai de licitació té alguna fase publicada. Quan l’usuari clica el botó és descarrega un ZIP amb la informació de l’expedient.  Esborrar. Aquesta opció només apareix si l’espai de licitació no té cap fase publicada. Quan l’usuari clica el botó apareixerà un missatge d’alerta per avisar que es perdrà tota la informació de l’espai de licitació. Si s’accepta l’espai de licitació s’esborrarà. Cal tenir en compte que perquè deixi de aparèixer l’espai de licitació a la taula de cerca s’ha actualitzar.   Canviar la fase en edició. Des de la capçalera l’usuari indica la fase en la qual vol treballar. Inicialment està “Sense informar” . Quan l’usuari canvia la fase en edició s’activa la pestanya corresponent de l’espai, permetent la seva edició. Les pestanyes de les fases anteriors es mantenen activades però en mode només de consulta.     
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     Accedir a Dades bàsiques.   Accedir a Alerta futura i consulta preliminar del mercat.  Accedir a Anunci previ.  Accedir a Anunci de licitació.  Accedir a la Gestió de comunicats.  Accedir a la Gestió de licitadors.   Accedir a Adjudicació / Adjudicació.   Accedir a Formalització / Formalització.  
8.2. Dades bàsiques 
 En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les dades bàsiques que defineixen un espai de licitació.   Accions possibles:  Desar. Amb independència de la fase en edició, guarda la nova data de fi de publicació al perfil i la nova data de fi de publicació a gestió. Segons la fase en edició o fase publicada, permetrà, a més, actualitzar els valors de la resta de dades bàsiques.   
8.2.1. Acrònim de l’anunci de licitació 
L’acrònim 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 
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- 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.    

    
8.3. Alerta futura i consulta preliminar del mercat (abans 

Alerta de futura licitació) 
 L’alerta futura i consulta preliminar del mercat és un avís previ de caràcter informal d’una prevista i futura licitació, identificant unes dades bàsiques dels futurs contractes que hagin de ser adjudicats. No s’ha de confondre amb l’anunci previ de l’article 125 de la Llei de 
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contractes del sector públic. Per tant, la publicació de dades d’una alerta futura i consulta preliminar del mercat no permet reduir els terminis en la presentació de proposicions.  Per poder mantenir les dades, l’espai virtual ha d’estar en fase “Alerta futura i consulta preliminar del mercat”, la qual cosa implica que la pestanya corresponent està activa i en mode escriptura.  L’alerta futura i consulta preliminar del mercat s’estructura en dues subpestanyes: “Dades descriptives” i “Més informació”.  Dades descriptives En accedir a aquesta opció es mostra un subconjunt de les dades del contracte descrites a l’apartat 6.1.   

  Més informació En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les dades de l’alerta de futura licitació. Permet informar la data prevista del procés de licitació, informació general d’interès i adjuntar un  document.   En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les dades de l’alerta futura i consulta preliminar del mercat. Permet informar la data prevista del procés de licitació, informació general d’interès i adjuntar un  document.   
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Camp O E Observacions 
Data de publicació al perfil i hora  

S S Aquest camps determinen el moment de difusió del document al perfil de contractant.  Aquesta informació es obligatòria quan l’usuari validador executa l’acció “Desar i Publicar”. El document passa a estat “Publicat” i a l’espera de mostrar-se al portal quan arribi el moment indicat.  
En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  

Data prevista del procés de licitació N S En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  
Reserva Social N S  
Informació d’interès N S  
Document N S Permet adjuntar múltiples arxius a l’anunci. Per a tots els arxius adjunts es mostrarà un enllaç al Portal que permetrà consultar-los.  Aquest camps estan inicialment desactivats fins que es guarda per primera vegada el document.  
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 1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar.  

 2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació vinculant-lo a aquets espai. 

 3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra el fitxer adjunt i permet afegir el següent.  

 4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar”  Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar”  RECOMANACIONS: - Adjuntar fitxer en format pdf, no Word. Utilitzar la última versió d’Acrobat. - Adjuntar els documents signats - Si un document ocupa molt adjunteu el document comprimit  
O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)    Accions possibles (segons estat del document i rol de l’usuari)  Desar. Guarda les modificacions de la fase.  Desar i enviar a validar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Pendent de validar”.  Desar i validar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Validat”.  Rebutjar. Canvia l’estat de la fase a “Rebutjat”  Desar i publicar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Publicat”. La fase es farà visible al Portal a la data i hora de publicació indicades per l’usuari. En aquest moment es generaran també el logs publicació i certificació d’inici de la difusió.  Quan es publiqui i faci difusió al Portal, comproveu que tota la informació es mostra correctament. Al Portal de Contractació, la publicació de les alertes de futures licitacions es poden consultar: 
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8.4. Anunci Previ 
Per poder mantenir les dades de l’anunci previ, l’espai virtual ha d’estar en fase “Anunci Previ”, la qual cosa implica que la pestanya corresponent està activa i en mode escriptura.  L’anunci previ s’estructura en dues subpestanyes: “Dades del Contracte” i “Dades anunci previ”.  Dades del contracte En accedir a aquesta opció es mostren les dades del contracte, descrites a l’apartat 6.1.  Dades de l’anunci previ En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les següents dades:    

     
Camp O E Observacions 
Data de publicació al perfil i hora  

S S Aquest camps determinen el moment de difusió del document al perfil de contractant.  Aquesta informació es obligatòria quan l’usuari validador executa l’acció “Desar i Publicar”. El document passa a estat “Publicat” i a l’espera de mostrar-se al portal quan arribi el moment indicat. 
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En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  

Data de tramesa al DOUE N S En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  
Reserva Social N S  
Data prevista del procés de licitació N S En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  
Informació d’interès N S  
Codi CPV  S S Aquest camp determina el valor del codi CPV Es pot trobat un llistat dels valors admesos en l’enllaç “Llista de codis CPV” El format correcte és un número de 8 dígits (sense guionet de codi de control). Si s’entra un codi CPV que no està acceptat a dins del llistat donarà un error de “El codi CPV entrat no existeix, si us plau, reviseu que estigui en el Llistat de codis CPV” 
Codi CPA N S Aquest camp determina el valor del codi CPA 
Document N S Permet adjuntar múltiples arxius a l’anunci. Per a tots els arxius adjunts es mostrarà un enllaç al Portal que permetrà consultar-los.  Aquest camps estan inicialment desactivats fins que es guarda per primera vegada el document.   1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar.  

 2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació vinculant-lo a aquets espai. 

 3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra el fitxer adjunt i permet afegir el següent.  
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 4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar”  Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar”  RECOMANACIONS: - Adjuntar fitxer en format pdf, no Word. Utilitzar la última versió d’Acrobat. - Adjuntar els documents signats - Si un document ocupa molt adjunteu el document comprimit  
O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)    Accions possibles (segons estat del document i rol de l’usuari)  Desar. Guarda les modificacions de la fase.  Desar i enviar a validar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Pendent de validar”.  Desar i validar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Validat”.  Rebutjar. Canvia l’estat de la fase a “Rebutjat”  Desar i publicar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Publicat”. La fase es farà visible al Portal a la data i hora de publicació indicades per l’usuari. En aquest moment es generaran també el logs publicació i certificació d’inici de la difusió.  Quan es publiqui i faci difusió al Portal, comproveu que tota la informació es mostra correctament.  
8.5. Anunci de Licitació 
 Per poder mantenir les dades de l’anunci de licitació, l’espai virtual ha d’estar en fase “Anunci de Licitació”, la qual cosa implica que la pestanya corresponent està activa i en mode escriptura.  L’anunci de licitació s’estructura en diferents subpestanyes: “Dades del Contracte”, “Característiques de la Licitació”, “Condicions addicionals”, “CPV i gestió de lots” i “Plecs i altres documents”.   
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  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 “CPV i gestió de lots” i “Publicacions oficials”.  

    
8.5.1. Contracte menor i altres procediments segons 

instruccions internes 
 Dades del contracte En accedir a aquesta opció es mostren les dades del contracte, descrites a l’apartat 6.1.  Característiques de la licitació En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les següents dades: 

   
Camp O E Observacions 
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Data de publicació al perfil i hora  
S S Aquest camps determinen el moment de difusió del document al perfil de contractant.  Aquesta informació es obligatòria quan l’usuari validador executa l’acció “Desar i Publicar”. El document passa a estat “Publicat” i a l’espera de mostrar-se al portal quan arribi el moment indicat. 

Compra d’innovació (per contractes anteriors a la v6.9.0) 
S S Valors possibles: - No - Associació per la Innovació - Compra Pública Precomercial - Compra Pública de Tecnologia Innovadora - Altres 

Criteris d’adjudicació N S Valors possibles: “Criteri únic: preu”, “Diversos criteris”  Si es tria “Diversos criteris” es mostra l’opció “Afegir un altre criteri” que permet anar afegint criteris. Per a cada criteri es pot especificar el criteri i la ponderació  1) Seleccionar “Diversos criteris” 

 
2) Seleccionar “Afegir un altre criteri” 

Altres documents N S Permet adjuntar múltiples arxius a l’anunci. Per a tots els arxius adjunts es mostrarà un enllaç al Portal que permetrà consultar-los.  Les dades d’altres documents estan inicialment desactivades fins que es guarda per primera vegada el document.   1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar.  

2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació vinculant-lo a aquets espai. 

3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra el fitxer adjunt i permet afegir el següent.  
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4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar”  Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar”  RECOMANACIONS: - Adjuntar fitxer en format pdf, no Word. Utilitzar la última versió d’Acrobat. - Adjuntar els documents signats - Si un document ocupa molt adjunteu el document comprimit 
Condicions d’execució S*  S Les condicions d’execució del procés de contractació.  Format anotació o múltiple fitxer. 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) *Condicions d’execució: si no s’ha informat en la fase d’anunci, caldrà informar-ho en la fase d’adjudicació.  CPV i gestió de lots En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les opcions que es descriuen:  a) L’expedient no té lots. És l’opció per defecte. 

   b) Té lots, però no es vol mantenir la informació de detall de cada lot. En aquest cas l’usuari marca l’opció divisió en lots?: Sí, però marca l’opció Voleu informar dades de lots?: No, i només s’informa del nombre de lots.  
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   c) Té lots i es vol mantenir la informació de detall de cadascun d’ells. En aquest cas l’usuari marca l’opció divisió en lots?: Sí, i marca l’opció Voleu informar dades de lots?: Sí.    

   Mitjançant l’opció Afegir lot, es pot introduir la informació de detall de cada lot. Els camps ‘Pressupost base del lot’ i ‘Import amb IVA’ tenen el mateix comportament descrit en l’apartat 6.1.2 amb un asterisc vermell (‘*’), descripció situada en la definició dels camp, a la part inferior de l’apartat.  
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  La taula de lots conté tots el lots introduïts, permet accedir al detall d’un lot per a consultar-lo o modificar-lo i permet esborrar-lo.  

  És necessari “Desar” tota la pestanya per a que les modificacions es guardin. Si s’ha d’introduir informació de molts lots, es recomana “Desar” periòdicament.   A continuació es recullen algunes observacions a tenir en compte, que descriuen les implicacions en l’eina segons l’opció adoptada per l’usuari en la gestió de lots:  
 Opció b) No informar lots Opció c), d) Informar lots 
Publicació al Portal Es mostra el nombre de lots Es mostra el nombre de lots i s’afegeix un enllaç per accedir al detall de la informació dels lots   
Adjudicacions Si s’introdueixen les dades d’adjudicació, es farà a nivell de lot, i en aquest moment s’introduirà el detall de cada lot. 

Si s’introdueixen les dades d’adjudicació, es farà a nivell de lot, a partir de les dades indicades a l’anunci. 
Presentació d’ofertes S’admetrà una única oferta per empresa per a aquest expedient. Es demanarà la presentació d’una oferta per empresa i lot per a aquest expedient. 
Plecs Tenir en compte que sempre es poden adjuntar els documents de plecs amb el detall dels lots si no es vol introduir la informació de detall a la Plataforma 

Tenir en compte que sempre es pot adjuntar el document de resolució amb el detall de les adjudicacions per lot si no es vol introduir la informació de detall a la 
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(sobretot en el cas d’un nombre elevat de lots) Plataforma (sobretot en el cas d’un nombre elevat de lots)  Publicacions oficials  En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les dades de les publicacions oficials DOGC, BOE, DOUE, BOP. Per cadascun d’aquestes hi ha les següents dades:   

   
Camp O E Observacions 
DOGC/BOE/DOUE/BOP  N S* Per indicar si les dades enllaç i data de publicació de DOG/BOE o DOUE o BOP són visibles en el portal 
Enllaç N S* Enllaç de la publicació oficial pertinent (DOG/BOE o DOUE) 
Data de publicació N S* Data de publicació a la publicació oficial pertinent (DOG/BOE o DOUE) 
Publicar enllaços N N Botó visible en el cas que estigui en fase “Publicat” amb rol validador i s'hagi accedit amb certificat digital. Permet afegir o modificar les dades de les diferents publicacions oficials (DOG/BOE o DOUE o BOP) mostrades en el portal sense haver de tornar a publicar. Crea una nova esmena que es publicarà aproximadament als 5 minuts. 

* Editables a partir de la fase “Validat”   Publicació DOGC  S’ha afegit un manual accessible des de l’ajuda de gestió anomenat “Configuració eina e-Signatura” que llista els requisits i configuracions necessàries per a l’enviament del DOGC.  En les fases d’anunci de licitació i en formalització, en el cas de la publicació del DOGC es permet realitzar les peticions de publicació clicant el botó “Afegir una petició” de part inferior de la finestra de publicacions oficials tal i com es mostra a la següent imatge:  
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     A on la finestra resultat és la següent: 

  
Camp O E Observacions 
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Tipus de document  N S Valors possibles  Anunci   Correcció de dades Correcció de dades s’ha d’entrar només quan prèviament ja s’ha fet un anunci 
Títol en català S S Títol en català de l’anunci al DOGC 
Títol en castellà S S Títol en castellà de l’anunci al DOGC 
Títol en aranès N S Títol en català de l’anunci al DOGC 
Data de signatura S S  Data de signatura del document 
Observacions N S Observacions de la publicació 
Nom S S Nom de la persona de contacte de la publicació del DOGC 
Correu-e S S Correu electrònic de la persona de contacte de la publicació del DOGC 
Telèfon S S Telèfon de la persona de contacte de la publicació del DOGC 
Publiqueu-ho en S S Per indicar les condicions de publicació al DOGC Valors possibles: 

o Qualsevol data 
o Urgent 
o Data concreta 

Tipus d’enviament N N Valor informatiu del tipus d’enviament associat a la condició establerta a “Publiqueu-ho en”. Valors possibles: 
o Qualsevol data  Normal  
o Urgent  Urgent 
o Data concreta  Normal 

Import de la taxa N N Valor informatiu del cost de la publicació del DOGC segons el tipus d’enviament 
Fitxer de dades a publicar en la versió catalana 

S S Editable un cop entrat s’hagi desat la petició de publicació. Fitxer amb la informació de la publicació al DOGC en la seva versió catalana.  Tipus d’extensions de fitxers permeses: RTF, *.DOC, *.DOCX 
Fitxer de dades a publicar en la versió castellana 

S S Editable un cop entrat s’hagi desat la petició de publicació. Fitxer amb la informació de la publicació al DOGC en la seva versió castellana.  Tipus d’extensions de fitxers permeses: RTF, *.DOC, *.DOCX 
Fitxer de dades a publicar en la versió aranesa 

S S Editable un cop entrat s’hagi desat la petició de publicació. Fitxer amb la informació de la publicació al DOGC en la seva versió aranesa.  Tipus d’extensions de fitxers permeses: RTF, *.DOC, *.DOCX 
El document que es publica conté dades de caràcter personal 

S S Indicador per determinar si el document que es publica conté dades de caràcter personal. Valors possibles: 
o Sí 
o No 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)  Per tal de facilitar l’enviament del fitxer de dades a publicar, l’eina proporciona una plantilla tant en català com en castellà que es pot obtenir clicant al botó “Plantilla” en la finestra de resultat anterior. Aquesta plantilla ha d’estar editada per l’usuari fora de l’eina gestió amb un editor de text.  La plantilla que s’obté és la següent: 
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  Les dades mostrades en la plantilla es marcaran en groc en el casos següents:  No s’hagi informat  Sigui una dada que no existeix a l’eina  No hi hagi la traducció (en el cas del castellà)  Un cop la plantilla hagi estat descarregada i editada per l’usuari en un editor de text com per exemple el Word, ja es podrà adjuntar i enviar utilitzant novament l’eina de gestió.  
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Per tal d’habilitar l’enviament d’arxius, primer s’ha de desar la petició. Un cop desada apareixerà a la part inferior de les publicacions oficials: 

  Al clicar novament a la petició que s’acaba de generar es podrà veure l’opció d’ajuntar arxius activada: 

  Ara només cal clicar a “Cercar fitxer” i seleccionar la plantilla, tenint en compte l’idioma amb el que s’envia i seguidament clicar “Enviar”: 
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  Un cop adjuntats i enviats els documents, obtindrem una imatge com aquesta: 

  Realitzats aquests pas per cadascun dels idiomes desitjats, ja es podrà enviar la petició de publicació.  Per a enviar la petició de publicació a l’EADOP, clicant al botó “Publicar” apareix el quadre de diàleg següent: 
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Camp O E Observacions 
Nom S S Nom de qui fa la tramesa 
NIF S S NIF de qui fa la tramesa 
Correu-e S S Correu electrònic de qui fa la tramesa 
Telèfon S S Telèfon de contacte de qui fa la tramesa 
Declaro S S Valors possibles  Sí  No Si es clica “No” es cancel·la automàticament l’enviament. 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)  A continuació caldrà signar amb la targeta T-CAT, apareixerà una nova finestra amb la descàrrega automàtica d’un arxiu amb extensió .jnlp, a la nova pàgina apareixeran les instruccions pertinents per signar els documents que volem publicar:  
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  Una vegada executat l’arxiu descarregat i escollida la identificació per signar l’arxiu, la pàgina rebrà la signatura i procedirà amb la publicació de l’anunci: 

  Quedant la petició registrada al sistema de l’EADOP, pendent de la seva revisió i publicació el dia que correspongui. Moment en el que, des de PSCP es detectarà que ja s’ha publicat 
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al DOGC i omplirà les dades de la publicació oficial, a la vegada que actualitzarà el frontal web on es publica l’anunci (incorporant l’enllaç al DOGC):  

  Els estats pels que pot passar la petició de publicació al DOGC són:  
Usuari Editor  Acció i estat final 

Desar Desar i enviar a validar Anul·lar 
Estat inicial Sense estat (document nou) En elaboració En validació ----------- 

“En elaboració”  En elaboració En validació Anul·lada 
“En validació” En elaboració En validació Anul·lada 
“Anul·lada” ----------- ----------- ----------- 

  
Usuari Validador  Acció i estat final 

Desar Desar i  publicar Anul·lar Aturar Reprendre Desistir 
Estat inicial Sense estat (document nou) En validació ------- ------- ------- ------- ------- 

“En elaboració”  En validació En transferència Anul·lada ------ ------- ------- 
“En validació” En validació En transferència Anul·lada ------- ------- ------- 
“En transferència” ----------- ----------- ----------- Aturada ------- Desestimada 
“En curs” ----------- ----------- ----------- Aturada ------- Desestimada 
“Aturada” ----------- ----------- ----------- ------- En curs Desestimada 
“Desestimada” ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
“Anul·lada” ------- ------- ------- ----------- ----------- -----------      
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8.5.2. Resta d’expedients 
 Dades del contracte En accedir a aquesta opció es mostren les dades del contracte, descrites a l’apartat 6.1.  Característiques de la licitació En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les següents dades:  

   
Camp O E Observacions 
Data de publicació al perfil i hora  

N S Aquest camps determinen el moment de difusió del document al perfil de contractant.  Aquesta informació es obligatòria quan l’usuari validador executa l’acció “Desar i Publicar”. El document passa a estat “Publicat” i a l’espera de mostrar-se al portal quan arribi el moment indicat.  
S’accepten variants?  S S Valors possibles: “Si”, “No”  
Garantia provisional *  S S Valors possibles: “Si”, “No” Si s’indica que “Si”,  l’aplicació mostra un camp per indicar l’import 

  Reserva Social S S  
Compra innovadora (per contractes anteriors a la 6.9.0) * 

S S Valors possibles: 
o No 
o Associació per la Innovació 
o Compra Pública Precomercial 
o Compra Pública de Tecnologia Innovadora 

o Altres 
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Solvència econòmica i financera *  
N S  1) Seleccionar  “Afegir un altre criteri” 

  2) Per a cada criteri, especificar mitjà, mínim d’acreditació i opcionalment la descripció, les observacions, el període i l’expressió 

 Solvència tècnica i professional *  
N S  1) Seleccionar  “Afegir un altre criteri” 

  2) Per a cada criteri, especificar mitjà, mínim d’acreditació i opcionalment la descripció, les observacions, el període i l’expressió 

 Contractes reservats N S Permet marcar les opcions  Centres especials d’ocupació  Programes de treball protegit  
* Camp numèric esperat amb format X.XXX,XX, en cas contrari dona format al contingut.   Condicions addicionals En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les següents dades:   

    
Camp O E Observacions 
Limitació del nombre d’empreses candidates 

N S  
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Criteris objectius per a la selecció del nombre limitat de candidats  

N S  

Identificació d’àmbits de negociació  
N S  

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)      CPV i gestió de lots  Referent a la configuració de lots veure el mateix apartat del punt 8.5.1.  En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les següents dades: 

  
Camp O E Observacions 
Codi CPV  S S Aquest camp determina el valor del codi CPV Es pot trobat un llistat dels valors admesos en l’enllaç “Llista de codis CPV” El format correcte és un número de 8 dígits (sense guionet de codi de control). Si s’entra un codi CPV que no està acceptat a dins del llistat donarà un error de “El codi CPV entrat no existeix, si us plau, reviseu que estigui en el Llistat de codis CPV” 
Codi CPA N S Aquest camp determina el valor del codi CPA  Plecs i altres documents En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les següents dades:  
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Camp O E Observacions 
Plecs  N S Permet adjuntar 1 arxiu com a “Plec de  clàusules tècniques”, 1 arxiu com a “Plec de prescripcions tècniques” i múltiples arxius addicionals com a “Altres documents”. Per a tots els arxius adjunts es mostrarà un enllaç al Portal que permetrà consultar-los.  Les dades d’altres documents estan inicialment desactivades fins que es guarda per primera vegada el document. Permet adjuntar arxius amb informació addicional.  1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar.  

2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació vinculant-lo a aquets espai. 

3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra el fitxer adjunt i permet afegir el següent.  

4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar”  Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar”  RECOMANACIONS: 
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- Adjuntar arxius en format pdf, no Word. Utilitzar la última versió d’Acrobat. - Adjuntar els documents signats       - Si un document ocupa molt adjunteu el document comprimit 
Condicions d’execució S* S Les condicions d’execució del procés de contractació. Format anotació o múltiple fitxer. 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) *Condicions d’execució: si no s’ha informat en la fase d’anunci, caldrà informar-ho en la fase d’adjudicació.  Publicacions oficials La pestanya ‘Publicacions oficials’ mostra el formulari amb les dades de les publicacions oficials DOGC/BOE i DOUE.  L’opció d’afegir una petició està detallada al punt 8.5.1 Accions possibles (depenent de l’estat actual del document i l’usuari)  Desar. Guarda les modificacions de la fase.  Desar i enviar a validar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Pendent de validar”.  Desar i validar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Validat”.  Rebutjar. Canvia l’estat de la fase a “Rebutjat”  Desar i publicar. Guarda les modificacions de la fase i canvia l’estat a “Publicat”. La fase es farà visible al Portal a la data i hora de publicació indicades per l’usuari. En aquest moment es generaran també el logs publicació i certificació d’inici de la difusió.   Quan es publiqui i faci difusió al Portal, comproveu que tota la informació es mostra correctament.   
8.5.3. Expedients d’accés exclusiu 
 El procediment de publicació és el següent:  - Al donar d’alta l’expedient, marcar-lo com d’accés exclusiu.  
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- 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/NIF/NIE, 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. 
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.  - També es pot enviar aquesta adreça a través del gestor de correu electrònica amb l’opció ‘Enviar correus’.  

   L’opció d’enviar correus genera un correu electrònic del següent tipus: Tema: Accés a la licitació <Codi Expedient> Text: Benvolguts, 
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<Nom d’òrgan> us convida a presentar la vostra oferta a la licitació “<Denominació del contracte>” amb codi d’expedient <Codi Expedient>.   Per accedir-hi ho podeu fer a través del següent enllaç: <URL accés exclusiu>    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.  
   

8.5.4. Comptadors de descàrregues de plecs 
 Opció disponible pels usuaris editor i validador  mentre no existeixi una fase posterior en estat “Publicat”.   Dins de la subpestanya “plecs i altres documents” es mostra per a cadascun dels documents adjuntats, un botó que permet consultar el nombre de descàrregues que el document ha tingut en el portal de contractació.  

  En prémer el botó de consulta es mostra una llista de les descàrregues per dia que ha rebut el document.  
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8.6. Anul·lació 
  Es pot fer una anul·lació quan un expedient està en fase d’Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització i ja s’ha fet la publicació al Portal de Contracció, és a dir:  - La fase en edició és Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització.  - L’estat de la fase és Publicat - Ha arribat la data i hora de publicació al perfil, i per tant l’anunci/adjudicació/formalització és visible al Portal  En l’àmbit de gestió de l’eina de Backoffice, l’anul·lació es tracta com una fase més de l’expedient, que es pot donar després de la fase d’Anunci de Licitació, Adjudicació o Formalització (segons les condicions indicades anteriorment).   
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El resultat d’una anul·lació és la publicació al Portal de Contractació de les dades de l’anul·lació a l’expedient corresponent. Al perfil de contractant s’identifiquen totes les anul·lacions publicades.   El procediment s’inicia seleccionant el botó “Anul·lar”, que aixeca una finestra on s’informen les dades de detall de l’anul·lació, seguint el mateix procediment que per a la resta de publicacions al Portal.  Depenent del tipus d’anul·lació que es triï, es podran emplenar uns camps diferents.  Si l’anul·lació prové d’un expedient en fase d’Anunci de licitació, es podran seleccionar el tipus d’anul·lacions “Renúncia” i “Desistiments” , addicionalment d’ “Anul·lació de l’expedient”. En les fases d’Adjudicació i Formalització només es podrà triar el tipus  “Anul·lació de l’expedient”   
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8.6.1 Renúncia o Desistiment 
 Si es tria “Renúncia” o “Desistiment”, les dades a informar seran les següents:  

     
Camp O Observacions 
Data de publicació a la Plataforma  

S Aquest camps determinen el moment de difusió del document al perfil de contractant.  Aquesta informació és obligatòria quan l’usuari validador executa l’acció “Desar i Publicar”. El document passa a estat “Publicat” i a l’espera de mostrar-se al portal quan arribi el moment indicat.  
En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  

Data de l’anul·lació S En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  
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Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  
Número d’ofertes rebudes S Aquest camp determina el número d’ofertes rebudes.  
DOGC/BOE/DOUE/BOP  

N Per indicar si les dades enllaç i data de publicació de (DOG/BOE/DOUE/BOP) són visibles en el portal 
Enllaç N Enllaç de la publicació oficial pertinent (DOG/BOE/DOUE/BOP) 
Data de publicació N Data de publicació a la publicació oficial pertinent (DOG/BOE/DOUE/BOP) 
Tipus d’anul·lació  S Aquest camp determina el valor del tipus d’Anul·lació.  En aquest cas, haurà de ser “Renúncia” o “Desistiment”. 
Descripció N Aquest camp determina el de la descripció de l’anul·lació  

8.6.2 Anul·lació de l’expedient 
 Si es selecciona tipus d’expedient “Anul·lació de l’expedient” les dades a informar són:  
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Camp O Observacions 
Data de publicació a la Plataforma  

S Aquest camps determinen el moment de difusió del document al perfil de contractant.  Aquesta informació es obligatòria quan l’usuari validador executa l’acció “Desar i Publicar”. El document passa a estat “Publicat” i a l’espera de mostrar-se al portal quan arribi el moment indicat.  
En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  

Data de l’anul·lació S En clicar sobre el camp o sobre la icona    es mostra un calendari per a seleccionar la data.  Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”  
DOGC/BOE/DOUE/BOP  

N Per indicar si les dades enllaç i data de publicació de (DOG/BOE/DOUE/BOP) són visibles en el portal 
Enllaç N Enllaç de la publicació oficial pertinent (DOG/BOE/DOUE/BOP) 
Data de publicació N Data de publicació a la publicació oficial pertinent (DOG/BOE/DOUE/BOP) 
Tipus d’anul·lació  S Aquest camp determina el valor del tipus d’Anul·lació.  En aquest cas, haurà de ser “Anul·lació de l’expedient”. 
Motiu de l’anul·lació S Aquest camp determina del valor del motiu d’anul·lació. Els valors possibles són: - “Anunci publicat per error” - “Resolució de tribunal administratiu” - “Altres” 
Descripció N* Aquest camp determina el de la descripció de l’anul·lació 
Document N* Permet adjuntar múltiples arxius a l’anunci. Per a tots els arxius adjunts es mostrarà un enllaç al Portal que permetrà consultar-los.  Aquest camps estan inicialment desactivats fins que es guarda per primera vegada el document.   1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar.  

 
2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació vinculant-lo a aquest espai.  
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3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra el fitxer adjunt i permet afegir el següent.  

 
4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant al botó “Esborrar” que apareix en la graella inferior  

 Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar”  RECOMANACIONS: - Adjuntar fitxer en format pdf, no Word. Utilitzar l’última versió d’Acrobat. - Adjuntar els documents signats - Si un document ocupa molt adjunteu el document comprimit  
*Per a poder publicar una “Anul·lació de l’expedient”, haureu o bé omplir el camp “Descripció” o afegir un fitxer en “Documents”.  Al clicar el botó “Anul·lar” l’expedient passa a fase “Procediment en procés d’anul·lació” i el control de canvi de fase queda bloquejat.  

   Ara, seleccionant el botó “Anul·lar”,  s’aixeca la finestra amb les dades de detall.  Mentre l’expedient està en fase “Procediment en procés d’anul·lació” existeix l’opció d’esborrar l’anul·lació; en aquest cas es tornaria a la fase de la qual prové l’anul·lació.  Al “Desar i Publicar”, l’expedient passa a fase “Procediment anul·lat”. Un cop en aquesta fase no es pot realitzar cap acció més sobre l’expedient.  
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   El botó “Procediment anul·lat” mostra el detall de l’anul·lació en mode consulta. Aquesta pantalla mostrarà tots els camps informats en l’Anul·lació de l’expedient, renúncia o desistiment:   
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  Quan es publiqui i faci difusió al Portal, comproveu que tota la informació es mostra correctament.  
8.7. Gestió de comunicats 
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La pestanya “Gestió de comunicats” de cada expedient permet fer publicacions a un tauler d’anuncis associat a l’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”.  
8.7.1. 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 
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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 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. 
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o Afegir-la automàticament a partir d’una pregunta de la taula d’entrada.  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 del Consorci AOC. 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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  Un cop publicada una resposta a una pregunta, es podrà editar realitzant una esmena. Per a procedir amb l’esmena s’ha de clicar a la resposta ja publicada i apareixerà aquest popup:  
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 Seguidament, s’ha de prémer el botó “Fer una esmena” situat a la part superior dreta del requadre i indicar un motiu de l’esmena. Tot seguit, la resposta passarà a un estat d’edició, tot i que la resposta anterior encara està visible al portal. En tornar a prémer la resposta esmenada, apareixerà la finestra següent:  

  Un cop modificats els camps que es desitgin, s’ha de prémer desar i validar, seguidament tornar a obrir la resposta que ara estarà en estat validat i publicar-la.  Al portal apareixerà la nova resposta, tot i que disposarà del control d’esmenes per a poder veure totes les versions.  Tanmateix, una esmena només es podrà eliminar mentre no estigui publicada.  
8.7.2. 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.   
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   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.   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 Consorci AOC.  Un avís o recurs publicat no es pot modificar, però es pot esmenar, creant una nova versió del mateix i deixant constància tant de l’original com de les esmenes posteriors des del portal.  

  Un avís o recurs publicat i visible no es pot esborrar, però es pot esmenar.  Un avís o recurs deixa de ser visible quan arriba la data i hora indicades a “Data fi de publicació”, tant l’original com les esmenes posteriors.   Per cada avís o recurs s’edita la següent informació:  
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o Títol – Títol de l’avís o recurs 
o Descripció – Text de l’avís o recurs 
o Tipus - Un avís es pot tipificar de 5 formes: Recursos, Avisos, Esmenes, Avisos relacionats amb la Mesa i Manteniment d’efectes del contracte. Al tauler d’anuncis es mostren cinc 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, si es clica a ‘Informar data de fi’ s’afegeix element per introduir aquesta data 
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. 
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    
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  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:      

  En cas de ser necessari, l’avís pot ser esmenat per tal de modificar la informació mostrada al portal, tot i que sempre estaran visibles tant l’original com les esmenes posteriors al portal.  
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Per tal d’esmenar l’avís, s’ha d’accedir al que  vol ser esmenat i prémer el botó  “Fer una esmena” situat a la part superior dreta del detall del mateix:  

      Es mostrarà el quadre de diàleg d’esmena:          
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     I un cop emplenat i desat, es podrà editar novament tota la informació de l’avís:  

 En cas que el tipus sigui Manteniment d’efectes del contracte, apareixen dos nous camps, la data de resolució i les sancions alternatives, que poden ser: Imposició de multa i Reducció proporcionada a la durada del contracte.  
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8.7.2.1 Visibilitat de preguntes i avisos publicats 
 Prèviament a la publicació d’una pregunta o avís es defineix la visibilitat que la pregunta tindrà al portal:  - Visibilitat pública : valor per defecte. - Visibilitat privada : cal definir una llista de destinataris associada a la pregunta/avís.    

     

   En cas de visibilitat privada, en prémer el botó “Definir llista de destinataris” tenim accés a una pantalla que permet cercar licitadors.   
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Es pot definir/modificar la llista de licitadors que podran veure l’element de visibilitat privada publicat des del seu perfil de licitador tot marcant/desmarcant els licitadors desitjats i fent “Tancar i tornar al llistat...”.  

  Un cop publicada la pregunta o avís, el licitador que formi part de la llista de destinataris privats podrà veure’n la publicació al portal en accedir al seu perfil de licitador. Aquests elements portaran una icona identificativa del caràcter privat de la comunicació.   

  
8.7.2.2 Avisos sobre qüestions de nul·litat 
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S’incorpora una nova tipologia d’avisos “Manteniment dels efectes del contracte” vinculat a una resolució d’un recurs de qüestió de nul·litat d’un contracte.  

  En concret, aquest tipus d’avisos disposaran d’un formulari específic amb nous camps obligatoris:   Data de resolució: camp obligatori  Sancions alternatives: cap triar un valor de manera obligatòria  Documents: Cal adjuntar com a mínim un document (de la resolució)   
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8.7.2.3 Avisos sobre lots 

 Per als expedients amb lots, es podrà definir la llista de lots als quals fa referència un avís a través d’un selector multi-opció (es poden seleccionar un lot, un subconjunt de lots o bé tots els lots).   

  Per a seleccionar un lots només cal fer clic sobre el lot desitjat de la llista Per a seleccionar diversos lots cal fer clic sobre ells mantenint premuda la tecla “Control” Per a seleccionar tots els lots es pot marcar el control inferior “Seleccionar tots els lots”      
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8.8. Notificacions i Comunicacions electròniques 
8.8.1. Introducció 
 La notificació electrònica és un servei de les administracions públiques per realitzar en els seus procediments notificacions als ciutadans i empreses, per mitjans electrònics, amb totes les garanties establertes per la llei.  La comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació; no requereix peu de recurs ni té data d’expiració.  Els elements que constitueixen una notificació electrònica són:   Dades del notificat (Destinataris)  Títol de la notificació  Descripció de la notificació  Indicació dels recursos que es poden interposar  Document de la Resolució obligatori1  Documents annexos(fins a 4)  Dies d’expiració  Dies de recordatori  Selecció d’idioma  Els elements que constitueixen una comunicació electrònica són:   Dades del notificat (Destinataris)  Títol de la comunicació  Descripció de la comunicació  Document adjunt obligatori  Documents annexos(fins a 4)  Selecció d’idioma   Les notificacions i les comunicacions, abans de la seva tramesa, hauran de passar pels estats següents a PSCP:   EN EDICIÓ: Quan es crea un nou enviament.  PENDENT DE VALIDACIÓ: Quan s’envia a validar per part de l’usuari editor. 

                                           
1És 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. No aplica en les comunicacions.  
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 VALIDADA: Quan es valida una petició pendent de validar per part d’un usuari validador.  REBUTJAT: Quan una notificació no ha estat acceptada per les validacions mínimes obligatòries.   SOL·LICITADA: Quan s’envia, amb èxit, una petició, des del BackOffice al sistema de peticions.  A més hi ha altres dos possibles estats:    ERROR D’ENVIAMENT: Indica que s’ha produït un error en l’enviament validat, des del BackOffice al sistema de peticions.  NOTIFICACIÓ AMB ERRORS: Indica que s’ha produït un error intern al sistema de notificació (e-Notum) durant el procés de notificació a un destinatari.   A partir que una notificació és enviada al sistema de notificació o comunicació, aquest sistema ens indicarà l'estat de la petició per a cada destinatari. Els estats en que passés cada enviament, independents entre els diferents destinataris, seran els següents:   Estats d’una petició:   PENDENT DE PROCESSAR: És l’estat inicial del enviament. Un cop en aquest estat el sistema de peticions s’encarrega de registrar la notificació i passa a l’estat de Registrada.  REGISTRADA: L’enviament ha estat registrat al sistema de peticions. Si no hi ha cap error, passa a l’estat de Dipositada.  DIPOSITADA: La petició ha estat enviada als destinataris. 
o Comença a comptar el termini definit al valor “Dies d’expiració”2. 
o S’envia un avís als contactes del destinatari per correu electrònic o SMS (opcional).  ERROR DE PROCESSAMENT: S’ha produït un error irrecuperable en el tractament del enviament i el seu processament ha quedat aturat.  REBUTJADA SENSE ACCÉS: Han transcorregut els dies definits al valor “Dies d’expiració” des del dipòsit i el destinatari no ha accedit al seu espai virtual.  VISUALITZADA: El destinatari ha entrat al seu espai virtual personalitzat però no ha realitzat cap acció sobre la notificació.  ACCEPTADA: El destinatari ha acceptat explícitament la notificació. 
o Es genera un document signat electrònicament com prova.  REBUTJADA: El destinatari ha indicat que vol rebutjar explícitament la notificació i per tant no accedir al seu contingut. 
o Es genera un document signat electrònicament com prova. 

                                           
2 Termini per considerar rebutjada la notificació: Els dies d’expiració poden ser 5 per regulació expressa sobre la notificació electrònica en matèria de contractació establerta per l’article 151 del TRLCSP. A partir de l’entrada en vigor del nou TRLCSP 9/2017 no s’especifica termini en matèria de contractació i poden ser 10 segons l’article 43 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
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 PRACTICADA: El destinatari ha accedit al contingut de la notificació de la notificació. 
o Es genera un document signat electrònicament com prova.  REBUTJADA SENSE ACCIÓ: Tot i que l’interessat té constància de tenir una notificació pendent de lectura, ha accedit al seu espai virtual personalitzat, no ha realitzat cap acció i han transcorregut “Dies d’expiració” definits, des del dipòsit.  

8.8.2. Sol·licitud d’alta del servei de notificacions i 
comunicacions electròniques 

 En cas que el vostre ens sigui un ens de l’administració local catalana o universitat cal que abans d’utilitzar les notificacions electròniques us assegureu que esteu donats d’alta al servei e-Notum del Consorci AOC. Per tal de donar-vos d’alta a aquest servei seguiu les indicacions d’aquest enllaç:   http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e-NOTUM/Com-sol-licitar-ho  Un cop estigueu donats d’alta  o si el vostre ens ja disposa del servei e-Notum només caldrà que demaneu al Consorci AOC que us habilitin les notificacions electròniques a la PSCP mitjançant el Portal de suport d’e-Contractació.   
8.8.3. Edició d’una notificació o comunicació 
 Opció disponible tant per a l’editor com al validador.  En accedir a la pestanya de “Gestió de comunicats”, es mostra una taula des d’on s’editen les notificacions.   

  Els òrgans de contractació poden habilitar per a cada expedient l’opció d’enviar notificacions electròniques. Per això s’haurà de marcar l’opció "Activar l’ús de notificacions electròniques".  El mecanisme de publicació de una notificació electrònica és anàleg a la publicació de les fases d’un expedient. 
o Els usuaris editors poden editar i enviar a validar una notificació. 
o Els usuaris validadors poden editar, validar i notificar una notificació.   
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  El botó "Afegir una notificació" crearà una nova notificació per aquest expedient .   Mitjançant aquesta finestra es podran realitzar tant noves notificacions electròniques com comunicacions electròniques , aquesta diferencia serà controlada per el selecció de tipus de petició.  La designació del tipus de petició farà canviar els passos de la generació de la petició , per tant hi hauran diferencies respecte la creació d’una notificació electrònica i una comunicació.  Aquesta notificació o comunicació no es desarà fins que es premi el boto Desar en el pantalla resultant de prémer el boto afegir notificació.  

                L’estat inicial d’una notificació és “En Edició”. La transició entre estats es realitza amb les accions (botons) disponibles en cada moment i en funció del rol de l’usuari: “Desar”, “Desar i enviar a validar”, “Desar i validar”, “Desar i Rebutjar”, Les transicions possibles es descriuen a la taules següents, segons el rol de l’usuari.    
Usuari Editor  Acció i estat final 

Desar Desar i enviar a validar 
Estat inicial “En Edició”  En Edició Pendent de validar 

“Pendent de validar” ----------- Pendent de validar 
“Validat” ----------- ----------- 
“Sol·licitada” ----------- ----------- 
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“Error d’enviament” ----------- ----------- 
“Notificació amb error” ----------- ----------- 

  
Usuari Validador  Acció i estat final 

Desar Desar i Validar Desar i  Enviar 
Estat inicial “En Edició” En Edició Validat ------- 

“Pendent de validar” ------- Validat ------- 
“Validat” ------- Validat “Sol·licitada” “Error d’enviament” “Notificació amb error” 
“Sol·licitada” ------- ------- ------- 
“Error d’enviament” ------- ------- “Sol·licitada” “Error d’enviament” “Notificació amb error” 
“Notificació amb error” ------- ------- ------- 

   Per realitzar l'enviament d'una notificació o comunicació s'hauran de realitzar els passos següents:  Pas 1   
En el primer pas és podrà seleccionar el tipus de petició. Els valors són “Notificació” o “Comunicació”. Depenent de aquesta selecció, es demanaran els camps  següents. Per defecte, al crear una petició, es crearà en Notificació  Pas 1  - Notificació 
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Camp O Observacions 
Tipus de petició S Aquest camp determina el tipus de petició. Els valors són “Notificació” o “Comunicació”. 
Dies d’expiració  S Paràmetre que estableix durant quants dies la notificació és accessible un cop ha estat dipositada. 
Dies de recordatori S 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. 
Selecció d’idioma S 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 1  - Comunicació 
 

   
Camp O Observacions 
Tipus de petició S Aquest camp determina el tipus de petició. Els valors són “Notificació” o “Comunicació”. 
Selecció d’idioma S Paràmetre que estableix l'idioma d’enviament de l'avís als destinataris i del document de la recepció de les evidències  Pas 2    

En aquest pas son obligatoris tots els camps, Aquest pas conte els paràmetres que es faran servir d’explicació principal de la notificació electrònica.  Pas 2  - Notificació   
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Camp O Observacions 
Títol S Camp que indica el títol de la notificació. La seva mida màxima són 100 caràcters. 
Text S Text de la notificació. Es permet indicar fins a 4000 caràcters. 
Peu de recurs S Camp per indicar el peu del recurs. Es pot indicar fins a 3000 caràcters.   Pas 3  - Comunicació  

  
Camp O Observacions 
Títol S Camp que indica el títol de la comunicació. La seva mida màxima són 100 caràcters. 
Text S Text de la comunicació. Es permet indicar fins a 4000 caràcters.  Pas 3  

En aquest pas s’adjunten els documents de la notificació. Per a cada petició s’edita la informació següent3: 

                                           
3 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  - Notificació  

  
Camp O Observacions 
Resolució S Document adjunt obligatori. Es 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 
Annexos O Es permet adjuntar fins a 4 documents annexos opcionals. Aquests documents annexos només podran ser de tipus .pdf o .zip  Pas 3  - Comunicació 
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Camp O Observacions 
Resolució/Document S Document adjunt obligatori.  

Aquest document no cal que compleixi els requeriments d’una resolució. Aquest document només podrà ser de tipus .pdf o .zip 
Annexos O Es permet adjuntar fins a 4 documents annexos opcionals. Aquests documents annexos només podran ser de tipus .pdf o .zip   Procediment per a adjuntar un fitxer:   1. Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar.  

  2. Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació vinculant-lo a aquets expedient.  

   3. La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra el fitxer adjunt i permet afegir el següent.  

  4. Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar”  Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar”  Una vegada informades les dades bàsiques, hem d'entrar els destinataris de la notificació i els seus contactes. Finalitzada aquesta fase d'edició, procedim a validar la notificació i a enviar la sol licitud de notificació. 
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 Pas 4 - Empreses i contactes: 
 

         Per cada petició s’edita la informació següent:  
o Empreses destinatàries de la nostra notificació.  
o Grups d’empreses preestablerts.  
o Contactes destinataris de la nostra notificació.  En aquest pas es gestionaran els diferents destinataris al que volem entregar la nostra notificació electrònica , 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.  La descripció de les diferents formes d’afegir destinataris a la nostra notificació estaran explicades pas a pas a continuació.      
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8.8.3.1. Destinataris de la notificació electrònica 
 Els destinataris són les empreses a les quals se'ls notifica una resolució administrativa. Cada destinatari ha de tenir informat almenys un contacte, al qual li serà enviat l'avís de dipòsit de la notificació via correu electrònic i SMS (opcional).  El o els contactes, seran els que tenen la previsió d’accés a l'espai de notificacions, en nom de l'empresa acceptaran o rebutjaran la notificació.  Des de la pestanya del pas 4 del creador de la nostra notificació electrònica o comunicació gestionarem els destinataris de la notificació. Les accions possibles són:  

o Afegir empreses existents 
o Afegir empreses no existents 
o Esborrar empresa afegida 
o Importar des d’un grup d’empreses.  Afegir Empreses existents 

 Opció disponible tant per a l’editor com al validador.  

  Aquesta opció ens obrirà un pantalla amb un cercador perquè puguem cercar l’empresa desitjada: 
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  Amb el cercador podrem trobar l’empresa registrada a plataforma amb dos tipus de criteris diferents:  Utilitzant el seu CIF/NIE  Utilitzant el nom de la empresa o la seva raó social  Una vegada la empresa desitjada es vegi al panell de resultats com una opció a seleccionar podrem procedir a afegir l’empresa existent a la llista d’empreses destinataris de la nostra notificació electrònica.  Afegir empreses no existents 
 Opció disponible tant per a l’editor com al validador.  En accedir a aquesta pantalla es mostra els camps necessaris per donar d'alta una empresa com destinatari de la notificació. Aquesta empresa no ha de tenir perfil en plataforma.  
Aquesta empresa no queda registrada en PSCP. 
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Una vegada introduïda i desada la informació es crearà una empresa nova que podrà ser emplenada nomes per nous contactes.  Esborrar empresa  
 Opció tant per a l’editor com al validador i disponible a la pestanya 4 de la pantalla de generació de notificacions.  El procediment que tindrem que seguir per esborrar una empresa des de el pantalla de generació de notificacions electròniques serà de manera individual i manual. Si es vol treure de la llista d’empreses seleccionades com a destinataris de la nostra notificació electrònica seleccionarem el polsador amb la icona senyalada a la imatge:  

   Aquesta acció requerirà una confirmació per eliminar la empresa de la llista de destinataris escollits:  
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Una vegada confirmada la voluntat de eliminar l’empresa seleccionada aquesta s’esborrara de la nostra llista de destinataris seleccionats.  La taula següent mostra la relació entre rol i estat de la notificació en l'esborrat de destinataris.              Importar des d’un grup d’empreses:  
Mitjançant el boto “Importar des de un grup d’empreses” se’ns obrirà una nova pantalla amb els grups d’empreses disponibles per afegir com a destinatàries de la notificació electrònica que estem creant, fent clic en el nom del grup podré afegir les empreses que pertanyen a aquest grup  

  Fent clic en el boto “Membres” accedirem a nova pantalla que ens mostrarà les empreses que composen aquest grup.  

Esborrat de destinataris 
Estat de la notificació Editor Validador 
En edició Permès Permès 

Pendent de validar Permès Permès 
Validat No permès Permès 

Notificació sol·licitada No permès No permès 
Error d’enviament No permès No permès 

Notificació amb errors No permès No permès 
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  Dintre de cada empresa podrem veure les seves persones de contacte afegides mitjançant el boto “Persones de contacte”   

  Fent clic al requadre on resideix el nom del grup en la finestra “Llistat d’agrupacions” podrem afegir el contingut del grup (empreses i contactes) com a destinataris de la notificació que estiguem editant:     
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8.8.3.2. Creació de grups per afegir a la 

notificació/comunicació electrònica 
 Per facilitar les tasques de designació tant de contactes com d’elecció repetitiva d’empreses s’ha incorporat un nou sistema de grups preestablerts que te com a finalitat estalviar-li temps al usuari a ‘hora de establir destinataris per la seva notificació electrònica.  Per accedir a la finestra de creació de grups anirem al boto “Grups d’empreses” situat a la pestanya “Comunicacions i Notificacions”:  
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   Aquests grups podran ser només utilitzats desde la finestra de creacio de notificacions electroniques, on, en cas de ser afegits, el seu contingut (empreses i contactes) s’afegiran com a destinataris a la notificacio electronica que estiguem creant:   

    La finestra de creacio dels grups es composa de  les seguents parts: 
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  Graella de grups existents: 
o Canvi de nom de grup: Es disposara una finestra per fer un canvi de nom per el grup objectiu. Una vegada acceptats els canvis el nom del grup passara a ser el establert, (aquest canvi no afectara als destinataris que te el grup en el moment del canvi):  

  
o Edicio de destinataris de grup “Membres”: al premer aquest pulsador s’obrira una finestra del mateix caracter i funcions que la finestra que estableix els destinataris a la finestra de creacio de la notificacio elesctronica Pas 4, amb l’unica diferencia de la falta del boto “Importar des d’un grup d’empreses” a la finestra de edicio del grup:  

                         
o Esborrament de grup: pulsador que serveix per eliminar el grup objectiu, no abans sense preguntar si es vol procedir a fer l’esborrament:  
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   Pulsador de creacio de nou grup: Boto que ens obrira una finestra on , empletnat el nom del grup, podrem crear el nostre grup per afegirli destinataris:  

 
8.8.3.3. Contactes de la notificació electrònica 
 Els contactes són les persones autoritzades per l'empresa a rebre les alertes de les notificacions i a realitzar les accions d'acceptació o rebuig de la notificació en nom de l'empresa.  A cada notificació se ha d'especificar els contactes del destinatari, específics per a aquesta notificació.   Es pot accedir a la creació o adhesió de contactes a empreses des de les següents parts de l’aplicació:   Des de la pestanya de destinataris una vegada la notificació estigui en estat de reenviament:  

   Mitjançant la elecció d’una empresa al pas 4 del creador de notificacions electròniques: 
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     Mitjançant la creació d’un grup de destinataris i després d’afegir una empresa al grup:  

  Les accions possible són:  
o Afegir contacte en un destinatari (amb perfil) de la notificació. 
o Crear contacte en un destinatari (amb o sense perfil) de la notificació. 
o Esborrar contacte en un destinatari de la notificació. 
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 Afegir contactes  
Opció disponible tant per a l’editor com al validador.  En accedir a aquesta pantalla es mostren tots els contactes del destinatari que han estat autoritzats a gestionar les notificacions electròniques. Un cop seleccionats, cliquem a desar canvis. Els contactes marcats s'afegiran a la llista corresponent de la pantalla de persones de contacte d’aquesta notificació.  

  En el cas que el contacte preexistent no tingués informat una adreça de correu electrònica, aquest només ens permetrà afegint-lo si s’edita el contacte. 
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 Al seleccionar “Edita contacte” ens apareixeran tots els camps de l’usuari menys el NIF per editar-los. Al clicar “Crear còpia del contacte”, s’afegirà un contacte en la petició amb les dades modifiques del contacte. Aquestes modificacions només seran per aquesta petició, no modificaran aquest contacte per a els altres peticions/expedients.   

  Crear contacte  
Opció disponible tant per a l’editor com al validador.  En accedir a aquesta pantalla es mostra els camps necessaris per donar d'alta un nou contacte. Aquest contacte no ha d’existir en plataforma.  
Aquest contacte no queda registrat en PSCP. 
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 Esborrar contactes 
 Opció tant per a l’editor com al validador i disponible a la pantalla de persones de contacte.  Per esborrar un contacte primer hem de marcar-lo, podent fer selecció múltiple, i després fem clic al botó corresponent.  La taula següent mostra la relació entre rol i estat de la notificació en l'esborrat de contactes.  

Esborrat de contactes 
Estat de la notificació Editor Validador 
En edició Permès Permès 

Pendent de validar Permès Permès 
Validat No permès Permès 

Notificació sol·licitada No permès No permès 
Error d’enviament Permès Permès 

Notificació amb errors Permès Permès 
 

 
8.8.4. Enviament d’una notificació 
 Una vegada finalitzada la fase d'edició, la fase següent és la de validació de la notificació. Un usuari editor la deixarà pendent de validar. Finalment un usuari validador, validarà la notificació i procedirà a realitzar el seu enviament.  
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  Si l'enviament es realitza correctament, la notificació quedarà en estat de Sol · licitada, sinó quedarà en Error d'enviament.  Reenviament d'una notificació. 
El botó de reenviament s'habilita si la notificació queda en error d'enviament. Només es reenviarà als destinatari amb error d'enviament.  

  Registre d’enviaments 
Cada enviament o reenviament queda registrat a nivell de destinatari a la pestanya de Registre  
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  Seguiment de l'estat de la notificació  
Una vegada demanada la notificació s'indicarà l'estat d'aquesta notificació en cada un dels destinataris. Aquest estat és generat pel sistema extern de notificació.   

 
8.8.5. Consentiments de recepció de notificacions 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, des del passat 2 d’octubre de 2016 les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu (article 14.2). Això implica que no caldrà que tramitin l’autorització per ser notificats electrònicament.  
8.9. Gestió de Licitadors 
 La pestanya “Gestió de licitadors” s’estructura en tres subpestanyes: “Empreses convidades” i “Empreses interessades” i “Ofertes rebudes” 
8.9.1. Empreses convidades 
Aquesta pestanya permet mantenir la informació referent a les empreses que es conviden en un expedient d’accés exclusiu, que no es fa públic al Portal.  Veure punt 7.2 Expedients Accés exclusiu.  
8.9.2. 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 enllaç des d’on l’usuari pot mostrar interès en un expedient:   
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8.9.3. 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 pot accedir al detall de cada oferta fent clic sobre el seu registre. Dins del detall de l’oferta es pot descarregar:  El fitxer que conté l’oferta  El fitxer d’evidència de la presentació signada (xml)  El fitxer justificant de la presentació per part del licitador (pdf)  Es permet la presentació telemàtica d’ofertes en tots els espais de licitació que estan habilitats explícitament pels gestors per la presentació d’ofertes en aquesta modalitat.   
8.10. Adjudicació  
Per poder mantenir les dades de l’adjudicació , l’espai virtual ha d’estar en fase “Adjudicació ”, la qual cosa implica que la pestanya corresponent està activa i en mode escriptura.  L’adjudicació s’estructura en dues subpestanyes: “Dades del contracte” i “Dades  de l’adjudicació ” i “Publicacions oficials”.  Dades del contracte En accedir a aquesta opció es mostren les dades del contracte, descrites a l’apartat 6.1.  Dades de l’adjudicació  En accedir a aquesta opció es mostra el formulari amb les següents dades:  
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  L’estructura del formulari és una mica diferent en funció de les dades de l’expedient: - Si no existeix fase d’anunci de licitació, es demana si l’expedient tindrà lots per tal de gestionar-los. - Si existeix anunci de licitació, però no té lots es mostra el formulari inclòs. - Si existeix anunci de licitació i a més té  lots (amb detall o sense detall del lots) es mostra un taula per a introduir les dades de les empreses adjudicatàries a nivell de lot.  En el cas que existeix anunci sense lots s’informen les següents dades (la resta de casos es recull més endavant en aquest apartat):  
Camp O E Observacions 
Data de publicació a al perfil i hora S S Aquest camps determinen el moment de difusió del document al perfil de contractant.  Aquesta informació es obligatòria quan l’usuari validador executa l’acció “Desar i Publicar”. El document passa a estat “Publicat” i a l’espera de mostrar-se al portal quan arribi el moment indicat.  
Es compra innovació S S  
Reserva Social S S  
Data d’adjudicació del contracte  

S S  

Codi CPV S S  
Termini per a la formalització del contracte 

S S  

Nombre d’ofertes rebudes  
S S  
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Motiu d’adjudicació S S  
Dades de l’empresa adjudicatària  

   

Denominació  S S  
Identificador S S Permet escollir d’identificador de l’empresa per NIF, UTE, DUNS, VIES o Altres 
Nacionalitat S S  Espanyola  Comunitària  No comunitària  
Import d’adjudicació sense IVA ****  

S S Import en euros sense IVA 

Import d’adjudicació amb IVA ****  

N S Import en euros amb IVA 

Documents N S Permet adjuntar N arxius; en concret orientat principalment a adjuntar el document de resolució.  Les dades per adjuntar els documents estan inicialment desactivades fins que es guarda per primera vegada la fase.   1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar.  

 2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació vinculant-lo a aquets espai. 

 3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra el fitxer adjunt i permet afegir el següent.  

 4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar”  Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar”  RECOMANACIONS: - Adjuntar arxius en format pdf, no Word. Utilitzar la última versió d’Acrobat. 
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- Adjuntar els documents signats - Si un document ocupa molt adjunteu el document comprimit  
Acords S S Els acords del procés de contractació.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Informes tècnics S S Els informes tècnics del procés de contractació.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions 

S S El quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Condicions d’execució*** S S Les condicions d’execució del procés de contractació.  S’informa en la fase adjudicació només en el cas que no s’hagi fet prèviament al seu anunci de licitació.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Condicions i obligacions assumides*** 

S S Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de la prestació del servei.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Requisits de prestació del servei*** S S Obligatori només en els expedients de tipus contractes de gestió de serveis públics i concessió d’obres públiques.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Drets i deures dels usuaris*** S S Els drets i deures del usuaris.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Facultats d’inspecció*** S S Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Administració amb relació a la prestació del servei.  Format anotació o múltiple fitxer. 
Procediment per a formular queixes*** S S El procediment per a formular queixes o reclamacions.  Format enllaç que haurà de contenir un formulari a on les empreses licitadores podran enviar qualsevol tipus de queixa/reclamació respecte a l’adjudicació/formalització de l’expedient. 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 
* Condicions d’execució: si no s’ha informat en la fase d’anunci, caldrà informar-ho en la fase d’adjudicació. ** Tots els camps de la fase adjudicació seran obligatoris només si aquesta fase no està considerada deserta. ***Obligatori només en els contractes de gestió de serveis públics o concessió d’obres Públiques. **** Camp numèric esperat amb format X.XXX,XX, en cas contrari dona format al contingut.  La informació referent als expedients l’editor i/o validador haurà d’informar obligatòriament d’aquests nous camps. Respecte aquests, es podran informar de dues maneres:  - Anotació: La informació està descrita en un text descriptiu curt en el qual s’indica a on està ubicada la informació. Per exemple: aquesta documentació està descrita en l’apartat 3 dels plecs administratius.  - Múltiple fitxer: La informació està ubicada en un o varis documents, en aquests, hi haurà la informació requerida pel camp en qüestió.  
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En aquesta modalitat es permet l’enviament de tants fitxers com l’editor i/o validador cregui convenient, obligant-lo almenys a pujar almenys un fitxer.  Tots els camps es comporten igual excepte el camp Procediment per a formular queixes que s’informa en format enllaç web.  
Aquests camps fan referència al capítol III, article 13 de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i són els següents que estan detallats en el quadre de dalt: Acords, Informes tècnics, Quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions, Condicions d’execució, Condicions i obligacions assumides, Requisits de prestació del servei, Drets i deures dels usuaris, Facultats d’inspecció, Procediment per a formular queixes.  Accions possibles (depenent de l’estat actual del document i l’usuari)  Desar. Guarda les modificacions  del document i canvia l’estat a “En Edició”  Desar i enviar a validar. Guarda les modificacions del document i canvia l’estat a “Pendent de validar”.  Desar i validar. Guarda les modificacions del document i canvia l’estat a “Validat”.  Desar i publicar. Guarda les modificacions del document i canvia l’estat a “Publicat”. El document es farà visible al Portal a la data i hora de publicació indicades per l’usuari. En aquest moment es generaran també el logs publicació i certificació d’inici de la difusió.   Publicacions oficials La pestanya ‘Publicacions oficials’ es mostra el formulari amb les dades de les publicacions oficials DOGC/BOE o DOUE o BOP. L’opció d’afegir una petició està detallada al punt 8.5.1   

 Quan es publiqui i faci difusió al Portal, comproveu que tota la informació es mostra correctament.  
8.10.1. Adjudicacions que no tenen anunci de licitació a 

l’eina 
En aquest cas es demana si l’expedient té lots i en cas afirmatiu es mostra una taula per a introduir el detall dels lots i les empreses adjudicatàries.  
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8.10.2. Adjudicacions en expedients amb lot 
 a) Si l’expedient té lots, però no es va mantenir la informació de detall de cada lot a l’anunci, es mostra una taula buida per a introduir les dades d’adjudicació de cada lot. Seleccionat cada fila habilitada es pot introduir la informació de cada lot i d’adjudicació.  

  b) Si l’expedient té lots i es va mantenir la informació de detall de cadascun d’ells, es mostra una taula amb la informació introduïda a l’anunci. Seleccionant cada fila es pot introduir la informació d’adjudicació.   
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   c) Si no existeix fase d’anunci de licitació, s’ha d’indicar Divisió en lots?; Sí i es mostra un taula on introduir el detall de cada lot i la informació d’adjudicació   
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8.10.3. Procediments i lots deserts 
S’incorpora una opció específica per a marcar els procediments deserts.   

  En el cas d’un expedient amb lots, el funcionament és el mateix, però es fa dins del detall de cada lot.   

  
8.10.4. Múltiples adjudicataris 
 L’eina de gestió permet informar múltiples adjudicataris de forma estructurada a nivell d’expedient o lot (per exemple en cas d’acords marcs).  En el cas d’un expedient sense lots, a l’informar les dades de l’empresa adjudicatària a la pestanya de “Dades de l’adjudicació ”,  en cas que hi hagi més d’una, s’aniran informant per separat seleccionat l’opció “Afegir empresa”.  
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   En el cas d’un expedient amb lots, el funcionament és el mateix, però es fa dintre del detall de cada lot. L’import amb IVA del lot és un camp numèric esperat amb format X.XXX,XX, en cas contrari dona format al contingut.   
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8.10.5. Adjudicacions menors 
 En cas que en un contracte menor no sigui necessari la formalització del contracte, es permetrà finalitzar l’expedient en la fase d’adjudicació. Finalitzar un expedient implica que la tramitació de l’expedient es dóna per acabada i pot ser tancat en les mateixes condicions que els expedients anul·lats, deserts o formalitzat. Cal informar una data fi de publicació al perfil.  
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8.11. Formalització contracte 
Per poder mantenir les dades de la formalització, l’espai virtual ha d’estar en fase “Formalització contracte”, la qual cosa implica que la pestanya corresponent està activa i en mode escriptura.  La formalització s’estructura en dues subpestanyes: “Dades del Contracte” i “Dades de la formalització del contracte” i “Publicacions oficials”.  Una formalització es gestiona de forma pràcticament idèntica a un Adjudicació . Hi ha un fet diferenciador: - La formalització és una fase final de l’expedient i per tant s’informa la data de fi de publicació al perfil amb una data 5 anys posterior a la de publicació.  
8.11.1. Procediments i lots deserts 
S’incorpora una opció específica per a marcar els procediments deserts.  En el cas d’un expedient amb lots, el funcionament és el mateix, però es fa dintre del detall de cada lot.  

    
8.12. Control de canvis 
L’eina de gestió guarda informació de control que permet visualitzar l’usuari i el moment en que s’han fet modificacions a un expedient.   A cada fase, es mostra un control amb la llista de les actualitzacions realitzades a les diferents versions d’aquella fase.  
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  Cada acció de “Desar”, “Desar i enviar a validar”, “Desar i Validar” i “Desar i Publicar” genera un nou registre en el control de canvis.    
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8.13. Previsualitzar una fase 
Opció disponible pels usuaris editor i validador  mentre la fase no estigui en estat “Publicat”.   

  En seleccionar aquesta opció s’obre una nova pestanya de navegador que mostra els detalls de la fase tal i com es veurien al portal si hi fossin publicats.  
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8.14. Esborrar una fase 
Opció disponible pels usuaris editor i validador  mentre la fase no estigui en estat “Publicat”.   

  Al seleccionar aquesta opció s’esborra la fase especificada, tornant a activar la fase anterior.  

   
8.15. Esmena 
Qualsevol modificació d’una dada ja publicada i visible al Portal de Contractació, es farà mitjançant aquest mecanisme, amb el qual no es sobreescriuen les dades  publicades originalment, sinó que es manté la versió inicial de la publicació i es genera una nova versió amb els canvis. La publicació d’una esmena és certificada per part de Consorci AOC, deixant constància de la data de la publicació de l’esmena, però també de la data de publicació inicial.  Al Portal de Contractació es visualitza la publicació de l’esmena amb la data de publicació corresponent i, un enllaç que permet consultar les publicacions anteriors de la mateixa fase. Es poden fer tantes esmenes como sigui necessari.   
8.15.1. Modificació de dades bàsiques 
Només es permet la modificació de “Data fi de publicació al perfil”, la qual no és una dada que es publiqui al Portal, per la qual cosa es pot modificar simplement fent un “Desar”.  
8.15.2. Modificació de dades de cada fase 
A la barra de controls de cada fase, es mostra un control que indica la publicació sobre la qual s’està treballant (la primera publicació, la primera esmena, la segona esmena ,...). Cadascuna d’aquestes publicacions s’identifica amb un número de versió (versió 1.0, 
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versió 2.0, versió 3.0,...).  En començar a treballar amb una fase, s’editarà la versió 1.0. Seleccionant el control de canvis, es mostra l’usuari i data i hora de la darrera actualització de cada versió.    

   Quan una versió d’una fase ja està publicada però encara no és visible al Portal (no ha arribat la data planificada de publicació), no es poden modificar les seves dades. En aquesta situació s’habilita la funcionalitat de cancel·lar la publicació (tal i com es descriu a l’apartat corresponent) que permet desplanificar la publicació.  

   Si la versió ja està publicada i ja és visible al Portal (ha arribat la data planificada de publicació), no es poden modificar les seves dades. En aquesta situació s’habilita la funcionalitat de crear una esmena que permet corregir les dades en cas d’error i publicar-les de nou (en una nova versió).  
   

8.15.3. Procediment per a fer una esmena 
Al seleccionar l’opció “Fer una esmena” s’aixeca una finestra que permet introduir les següents dades:  - Es pot seleccionar si es tracta d’una esmena o correcció. - Es pot introduir un text explicatiu a mostrar en el Portal on el gestor pot indicar el motiu de l’esmena.  
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  Al desar aquestes dades, es crea una nova versió de la mateixa fase on es pot editar i publicar la informació seguint el mateix procediment que a la versió inicial. El control de versions mostra “Nova versió” i la icona d’informació de l’esmena mostra el detall introduït en “Descripció de l’esmena”. Per tal de modificar les dades del contracte o els plecs corresponents a una esmena cal realitzar un primer ‘Desar’  per poder-hi  accedir.    
    Al desar les dades s’actualitzarà la versió.   

   Seleccionant el control de versions es mostren totes les versions, permetent canviar entre elles. Només es pot modificar la darrera versió.  
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Als expedient creats amb versions anteriors a la 2.0,  s’han guardat les dades de cada fase com a versió 1.0. 
8.15.4. URLS diaris 
En el cas de l’anunci de licitació, les dades de publicació als diaris oficials, tenen un tractament especial.  Mentre l’anunci no està publicat es poden modificar les dades del diaris oficials com qualsevol altra dada.   

  Quan l’anunci es publica, totes les dades es passen a mode de consulta (no es poden modificar) excepte les dades de publicació als diaris oficials que no estiguin informades. Això permet publicar al Portal les dades de publicació als diaris en diferents moments sense fer una esmena i mantenint la data de publicació inicial al Portal. Les dades de cada diari només es poden publicar una vegada dintre de la mateixa versió, si cal modificar-los, s’ha de fer una esmena.  Quan l’anunci està en estat “Publicat” es mostra un nou botó al costat de les dades de publicació als diaris “Publicar enllaços”.   
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   Al seleccionar “Publicar enllaços” al Portal de contractació es visualitzen les noves dades sense modificar la data de publicació. Encara que no es modifiqui la data de publicació, el sistema genera un log de la nova publicació i de la certificació de Consorci AOC de la fase amb les dades completes. A l’eina les noves dades informades queden bloquejades.  Es pot informar una segona publicació amb el mateix funcionament: 

  Si es volen modificar els enllaços ja publicats, es pot fer mitjançant una esmena de l’expedient.  
8.15.5. Fitxers adjunts 
Els documents adjunts es poden modificar en una esmena. Per a tenir habilitada l’edició de documents adjunts cal fer un “Desar” una primera vegada a la versió de l’esmena.  
8.15.6. Portal de Contractació 
Al Portal sempre es mostra la darrera versió (publicació) de cada fase i un enllaç a les anteriors.  
8.16. Cancel·lar publicació 
 Quan es passa una fase a estat “Publicat”, però no ha arribat el moment indicat a la data de publicació al perfil, i per tant, la publicació no és visible al Portal, es mostra l’opció “Cancel·lar publicació”, que torna la fase a l’estat “Validat”. No es pot cancel·lar una publicació visible al Portal.  Quan una fase està en estat “Publicat” i encara no és visible al Portal, es mostra l’opció de cancel·lar:  
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  Quan una fase està en estat “Publicat” i ja és visible al Portal, no es pot cancel·lar la publicació. En aquesta situació es mostren les opcions d’anular expedient i esmena que s’expliquen en els apartats corresponents.  
   Pot passar, que si es manté fixa la pàgina de detall durant un temps i arriba el moment de la publicació, es continuï mostrat l’opció de “Cancel·lar publicació” perquè no s’ha actualitzat la pàgina durant aquest temps. Si en aquesta situació es selecciona el botó “Cancel·lar licitació”, es donarà un missatge avisant que no es pot perquè l’anunci ja està publicat i es refrescarà la pàgina ocultant aquesta opció.  Si es publica una fase i es detecta un error en les dades introduïdes, amb aquesta opció s’evita haver de fer una esmena si la fase no està publicada i visible.  Aquesta opció només està disponible per a l’usuari validador.  

8.17.  Conservar expedient 
 Funcionalitat per al rol “validador”.  Aquesta opció permet evitar, per a un expedient donat, els processos de tancament, arxivament i esborrat de l’expedient encara que aquest tingui publicada una fase terminal (formalització, adjudicació deserta o anul·lació).   Per a conservar un expedient caldrà anar a “Dades bàsiques” de l’expedient  i fer clic a la marca de “conservar expedient” tot informant obligatòriament el motiu que en justifica la conservació i, opcionalment, un text explicatiu.  

 Finalment, cal desar les dades amb el botó que hi ha al a part superior dreta. 
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 L’expedient romandrà obert de manera permanent (sense tancar) fins que no es desmarqui “conservar expedient”.   Per a revertir l’acció només cal desmarcar “conservar expedient” i tornar a desar.  Per a cercar expedients “a conservar”, podeu usar un nou filtre del cercador d’espais de licitació.   

   
8.18. Finalitzar expedient 
 Funcionalitat per al rol “validador”.  Aquesta opció permet forçar, per a un expedient donat, els processos de tancament, arxivament i esborrat de l’expedient encara que aquest no tingui publicada una fase terminal (formalització, adjudicació deserta, menor finalitzat o anul·lació).   Per a finalitzar un expedient caldrà anar a “Dades bàsiques” de l’expedient  i fer clic a la marca de “Finalitzar expedient” tot informant obligatòriament el motiu que en justifica la finalització i, opcionalment, un text explicatiu.  
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Finalment, cal desar les dades amb el botó que hi ha al a part superior dreta.  L’expedient serà tancat, arxivat i esborrat seguint els mateixos criteris temporals que per a tots els expedients amb una fase terminal publicada.  Per a revertir l’acció només cal desmarcar “Finalitzar expedient” i tornar a desar.  Per a cercar expedients “a finalitzar”, podeu usar un nou filtre del cercador d’espais de licitació.  

  
8.19. Descarregar informació de l’expedient 
 Aquesta funcionalitat permet descarregar la informació d’un expedient i està disponible pels usuaris editors i validador. Es pot descarregar la informació d’un expedient quan s’ha publicat  i s’ha fet visible una fase final (una formalització 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  
PCAN_xxxxxx.xml_tsa_response.xml  Xml de certificació de l’adjudicació  
PCAN_xxxxxx.pdf  Pdf de publicació de l’adjudicació  
DCAN_xxxxxx.xml  Xml de publicació de la formalització 
DCAN_xxxxxx.xml_tsa_response.xml  Xml de certificació de la formalització 
DCAN_xxxxxx.pdf  Pdf de publicació de la formalització 
TS_xxxxxx.xml Xml de publicació de l’expedient complet 
NTEL_xxxxxx.xml Xml d’una notificació electrònica 
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El document pdf està disponible per les publicacions realitzades a partir de la versió 3.0 
8.20. Tancar un expedient 
Funcionalitat disponible pels usuaris administrador d’òrgan.   Es pot tancar un expedient del qual es va publicar una fase final (una formalització, una anul·lació, una adjudicació deserta o un menor finalitzat) i ja no és visible al Portal (ja ha passat la data de fi de publicació al perfil).   

   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.   

   Un expedient tancat ja no serà consultable a espais de licitació a menys que activem el check "Expedients tancats".  Per a més informació cft Manual d’administradors, Arxivament d’expedients. 
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  Un expedient tancat serà arxivat automàticament després que transcorri una setmana a partir del seu tancament. A partir d'aquest moment ja no serà consultable a plataforma.  
8.21. Esborrar un expedient 
 Funcionalitat està disponible pels usuaris editor i validador.  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.   
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9. Compra Pública Precomercial4 
La funcionalitat de Compra Pública Precomercial (CPP) es va afegir a la versió 6.9.0. Quan s’hagi de tramitar un expedient amb modalitat de  CPP, s selecciona a les dades bàsiques d’aquest en l’apartat ‘Compra d’innovació’ només quan l’expedient no sigui menor.  Al escollir aquesta opció es mostrarà un camp de text on s’hi ha d’afegir un nom de la primera fase.   

  Un contracte CPP no podrà tenir lots. Aquesta opció es veurà deshabilitada.  
9.1. Següent fase 

Per un contracte CPP, la formalització no és una fase final, per tant el contracte ha de poder seguir. Per continuar aquest contracte, en aquesta fase apareix el botó ‘Següent fase’  
  I tot seguit apareixeran les empreses que figurin com a convidades. Cal seleccionar les que passen de fase i clicar ‘Acceptar’.  

                                           
4 Si heu de tramitar un expedient de CPP us podeu posar en contacte amb la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
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  Una vegades seleccionades les empreses, caldrà indicar el nom de la nova fase en el requadre que apareixerà a continuació:  

   La següent fase apareixerà com un nou expedient, amb el mateix codi i denominació que l’anterior i es mostrarà la pantalla de dades bàsiques. Per defecte, estarà marcat com a accés exclusiu sigui quin sigui el procediment. També per defecte, aquesta nova fase no tindrà seleccionada l’opció de quin tipus de presentació d’oferta adment i s’haurà d’escollir abans de publicar.  La fase anunci de licitació estarà creada i tindrà l’estat ‘en edició’.  A dins de cada fase, hi haurà un desplegable on podrem navegar en cada un dels expedients: 
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  Una altre manera d’accedir a les fases anteriors, és a través del cercador. Apareixen totes les fases de cada un dels expedients i s’ha afegit una columna ‘Fase CPP’ en la qual es mostra a quina fase correspon cada un dels contractes:  

 
 
9.2 Visualització portal 

 Al portal es mostrarà la última fase publicada i les diferències són que la fase d’anunci de licitació s’ha anomenat ‘Presentació de propostes’ i que hi ha un desplegable per poder navegar entre fases:  
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Les publicacions d’accés exclusiu (només quan estigui publicat l’anunci de licitació) no es mostraran al desplegable de portal a no ser que la pàgina carregada sigui aquest anunci. 
 
9.3 Empreses convidades i interessades 

 En cas de CPP, les empreses que s’afegeixin com a convidades, automàticament també s’afegiran a la llista d’empreses interessades d’aquell expedient.  Així com les empreses que es subscriguin al portal i que per tant passen a ser empreses interessades, quan es canviï de fase aquestes s’arrastraran en el nou contracte com a empreses interessades.  L’opció de poder-se subscriure a un contracte de CPP, només estarà disponible en l’última fase publicada.  

  
10. Gestió d’expedients externs 

En els òrgans de contractació que tinguin habilitada la recepció d’expedients i fases des d’eines de backoffice externes a la plataforma l’usuari validador disposarà d’unes funcionalitats específiques per a expedients amb aquest origen extern.  L’expedient arriba en estat ‘Validat’ i té bloquejada l’edició de dades, amb l’excepció de la data i hora de publicació.   El validador podrà optar per dues opcions:  
o Publicar la fase sense modificar cap dada de l’expedient.  
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o Modificar dades abans de publicar: Cas que el que el validador vulgui modificar alguna dada de la fase de l’expedient abans de publicar-la, caldrà fer clic al botó “Desbloquejar edició” que permet desbloquejar l’edició de dades.  
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Això habilita l’edició de dades de la fase. Un cop modificada, en voler desar i/o publicar cal informar de manera obligatòria un text descriptiu de  la modificació efectuada. Aquesta descripció s’envia, en el moment de la publicació, al sistema extern d’on prové l’expedient.  

   De manera anàloga, si es vol modificar alguna dada bàsica de l’expedient, caldrà desbloquejar-ne el formulari “Dades bàsiques” i desar els canvis tot informant la descripció de la modificació efectuada.   

       
11. Publicació en múltiples idiomes 
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Addicionalment a  la publicació en català, es permet 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 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.    

  - Desar els canvis - Canviar al castellà  



                   
PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
Manual d’ús. Editors i validadors AOC de l’eina de gestió v6.12.0 
Versió:    6.12.0 Data:27/11/2017 Pag. 153 / 161 

 

 

  - Traduir els camps multi-idioma al castellà  

   - Publicar la fase.  
11.1 Alerta futura i consulta preliminar del mercat 

En la fase de Alerta futura i consulta preliminar del mercat els camps traduïbles són els següents: - Dades descriptives: 
o Denominació del contracte 
o Descripció de la prestació  - Més informació: 
o Informació d’interès 
o Document addicional 

11.2 Anunci previ 
En l’anunci previ els camps traduïbles són els següents: 
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- Dades del contracte: 
o Denominació del contracte 
o Descripció de la prestació  - Dades de l’anunci previ 
o Informació d’interès 
o Documents adjunts  

11.3 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 
o Enllaç BOP  - Plecs i altres documents 
o Plec de clàusules administratives 
o Plec de clàusules tècniques 
o Altres documents   

11.4 Anul·lació 
En l’anul·lació els camps traduïbles són els següents: - Publicacions oficials: 
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o Enllaç DOGC 
o Enllaç BOE 
o Enllaç DOUE  
o Enllaç BOP - Descripció - Si es tracta d’una “Anul·lació de l’expedient”, documents adjunts.  

11.5 Adjudicació  
En l’adjudicació 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  
o Descripció de cada lot 
o Documents adjunts  

   11.6 Formalització 
 En la formalització 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 la formalització 
o Descripció de cada lot 
o Documents adjunts     
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12. Consultes 
 Aquesta secció conté diverses consultes adreçades a editors i/o validadors.  

12.1 Bústia d’innovació 
Opció disponible per a “validadors”.  La bústia rep les propostes dels licitadors en matèria d’innovació. El validador pot consultar la llista de propostes existents dins de la pestanya “Consultes”.   

   Els validadors dels òrgans podran accedir a les propostes per tal de valorar-les:  
 Fent clic sobre una proposta a la consulta 
 A través d’un enllaç a la seva pàgina d’inici (visible només quan la proposta no ha estat valorada per cap validador de l’òrgan de contractació).   
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  Dins del detall de la proposta el validador por valorar-la amb una nota de 1 a 5 en funció de l’interès que desperti.   
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12.2 Licitadors 
Opció disponible per a “validadors” i “editors”.  Aquesta pestanya permet cercar els licitadors que tenen un perfil de licitador donat d’alta a la Plataforma de contractació.    

    Per a un licitador concret es podrà consultar un seguit de dades relacionades, fent clic sobre el seu registre a la llista de resultats. 
12.2.1 Dades del licitador 

 Aquesta opció permet consultar les dades bàsiques del licitador.     
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  L’única acció possible és tornar al llistat de licitadors.  
13. Portal de contractació 
La informació publicada des de l’eina de gestió es visualitza al portal de contractació pública quan arriba la data i hora planificada per l’usuari.  La presentació de les dades d’un expedient es mostra seguint la següent estructura:  - Dades d’identificació, dades bàsiques, línia de navegació de l’expedient i enllaços de versió de la fase.    

    - La línia de navegació de l’expedient marca la fase que s’està visualitzant, i permet navegar fàcilment a la resta de publicacions del mateix expedient.   - Al accedir a una publicació es mostren les dades de la darrera versió publicada. - Si no hi ha cap esmena, només es mostra la publicació inicial - Si hi ha una o més esmenes, es mostren les dades de la darrera esmena, i enllaços a totes les publicacions fetes.          
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       - Dades del contracte:   

   - Plecs i documentació:  

  - Certificació de la publicació  
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Al costat de la data de publicació, es mostra una icona de Consorci AOC que fa visible la certificació de les publicacions per part de Consorci AOC. Tots els anuncis publicats al Portal, són enviats a la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura Electrònica (PSIS) de Consorci AOC per a certificar la data i hora de la seva publicació. La icona de certificació de Consorci AOC, està fent visible que s’ha produït aquest fet i la publicació està correctament certificada. Per tant totes les publicacions del Portal han de mostrar la icona de certificació; si no fos així es tractaria d’una incidència de la Plataforma.    

   
14. Centre d’atenció l’usuari 
 
Per a qualsevol dubte o informació referent a l’eina, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport d’e-Contractació   


