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1. Introducció 
Aquest document és el manual d’ús per realitzar la configuració de sobres, meses i 

dates d’obertura en les licitacions electròniques (Sobre Digital).  

 

2. Accés a l’eina 
 

Si s’ha seleccionat “sobre digital” en l’apartat “admet licitació electrònica” de les 

dades bàsiques de l’expedient en la Gestió de la PSCP, aquest fet implica que s’ha de 

configurar els sobres, la mesa i les dades d’obertura. 

 

Una vegada creada la fase d’ “Anunci de licitació” d’un expedient, amb les dades 

obligatòries informades i després de fer “Desar”, el botó de “Gestionar licitació 

electrònica” obre una nova pestanya del navegador: a l’espai de “Configuració 

licitació electrònica”. 

 

 
 

 
 

En aquest moment, l’espai virtual de l’expedient a Gestió queda bloquejat. Per detalls 

del bloqueig, consulteu el capítol “5 Bloqueig/Desbloqueig d’expedient” d’aquest 

document. 
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3. Configuració licitació electrònica 
 

L’espai de configuració licitació electrònica es presenta amb els apartats següents: 

 

 Capçalera amb el selector de l’idioma i usuari. 
 

 Dades de l’expedient. 
 

 Pestanya de sobres 
 

 Pestanya de custodis i membres de la mesa 
 

 Pestanya de dates d’obertura 

 

3.1 Capçalera 

 3.1.1 Selector d’idioma 

 

La capçalera permet seleccionar l’idioma de la interfície d’usuari amb el selector d’un 

dels idiomes: català, castellà, aranès i anglès. 

 

 3.1.2 Usuari actual 

La capçalera amb el botó d’usuari dona la informació de l’usuari actual, el seu rol i 

una opció per desconnectar (tancar la sessió actual). 
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3.2 Dades d’expedient 
 

Si es clica el desplegable  es pot visualitzar el detall de les dades principals de 

l’expedient que s’està treballant. 

 

 
 

 3.3 Pestanya de sobres 

 
 

En aquesta pestanya es poden veure i configurar tots els sobres que es vulguin 

incorporar a l’expedient. 

 

 3.3.1 Dades Sobre 

 

Aquest apartat permet visualitzar i configurar la quantitat de sobres i els documents 

requerits per cadascun d’ells.  

 

L’expedient ha de tenir com a mínim un “Sobre administratiu” (per defecte “Sobre 

A”) i un altre sobre (sempre i quan que no es seleccioni “sobre únic”). 

 

Amb el botó “Afegir nou sobre” es poden afegir sobres i amb el botó de la paperera 

eliminar-ne.  
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La casella “Sobre únic”, re-configura els sobres per tal que sigui “Sobre únic” (veure 

capítol “10 3.3.4 Sobre únic”). 

 

El botó “Netejar sobres” elimina tots els sobres i els seus documents configurats fins 

al moment, a excepció del “Sobre A”. 

 
Cada sobre ha de tenir un nom descriptiu, l’eina incorpora un nom per defecte seguint 

la seqüencia alfabètica A, B, C, etc.  
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Camp O E Observacions 

Nombre del sobre 

 

S S El nom del sobre informat es reflexa en el títol de la 

pestanya. Per defecte l’aplicació segueix la seqüencia 

alfabètica A, B, C, etc. L’usuari pot canviar aquest nom, i 

indicar un nom en  altres idiomes (visible en cas que el 

licitador seleccioni un idioma diferent al català en la 

presentació de l’oferta). 

Sobre amb criteris 

avaluables 

objectivament 

N S Permet indicar si l’avaluació del sobre es farà amb criteris 

avaluables objectivament. 

Si es marca aquesta opció no es podrà afegir cap altre 

sobre després d’aquest. 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)  

 

 3.3.2 Documents requerits 

Cada sobre de la configuració ha de contenir un o més documents requerits (com a 

mínim un document). A l’hora de preparar una oferta, l’aplicació de presentació 

d’ofertes demana al licitador informar aquests documents. 

 

El sistema de configuració funciona de la forma següent: 

 

Amb el botó “Afegir document al sobre” s’afegeix un document nou al final de la llista. 

 

Apareix una caixa per especificar les dades del document requerit. 
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Camp O E Observacions 

Títol del document 

 

S S Títol del document a afegir. 

Obligatori N S Indica si el document és obligatori. Cada sobre ha de tenir 

almenys un document marcat com obligatori. Si el licitador 

no informa aquest document en la presentació s’avisarà 

d’aquest fet. Però el licitador pot optar per no aportar 

aquest document (sobre buit). 

El licitador pot 

informar de 

contingut 

confidencial 

N S Indica que el licitador té la possibilitat d’informar que el 

document que presenta té contingut confidencial.  

Si no es marca aquesta opció tota la documentació que 

enviï el licitador es considera “no confidencial”. 

Trieu una plantilla N S Permet pujar un document plantilla/ajuda de forma 

opcional des del PC local. 

Botó muliti-idioma

 

N S S’obre la finestra per informar el títol en idioma. 

 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)  

 

Per eliminar un document es pot fer servir el botó paperera al costat del títol 

“Document 1” . 

 

En seleccionar un fitxer com a plantilla des de l’estació local de treball (PC), es 

visualitza el fitxer amb les opcions següents: 

 

 
 El nom del fitxer 

 

 Botó paperera – per eliminar el fitxer 
 

 Botó fletxa a baix – Per descarregar el fitxer a l’estació de treball local. 
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3.3.3 Altra documentació 

 

Els sobres no administratius tenen activat la opció “Altre documentació” (aquesta 

opció no es pot desactivar). Es tracta d’un apartat de documents/fitxers on els 

licitadors poden afegir documents lliurement a un sobre, sense que aquests 

documents estiguin requerits de forma específica.  

 

Permet al licitador afegir informació comercial o qualsevol document per acompanyar 

la seva oferta. 

 

 3.3.4 Sobre únic 

 

Per activar la configuració amb sobre únic s’ha de marcar el camp “Sobre únic”. Es 

demana la confirmació del canvi. Un canvi en aquesta opció elimina la configuració 

anterior de sobres.  

Si es tria l’opció “sobre únic”, l’estructura del sobre està definida en les parts 

administrativa, tècnica i econòmica. Si no es necessita alguna de les parts, es pot 

deixar sense omplir, sense afegir cap documentació en aquell apartat. 

 

 
 

Aquesta opció no es pot canviar una vegada l’expedient esta publicat en fase d’anunci 

de licitació. 
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3.4 Configuració amb lots 
Si l’expedient ha estat configurat amb lots, l’eina de sobre demana configurar un 

sobre per cada lot. Això dona molta flexibilitat a l’hora de configurar els sobres i 

permet tenir una configuració de sobres diferents per cada lot (inclús definir diferent 

número de sobres per cada lot).  

 

En cas d’expedients amb lots explotats, en la pestanya de Sobres apareix un 

desplegable per triar el lot en el qual es vol treballar: 

 

 
 

S’ha de tenir en compte que la configuració del sobre A és comuna per tots els lots 

de l’expedient. Pels altres sobres l’operativa és la següent: 

 

 Per crear un nou sobre pel Lot X, primer se selecciona el lot i després es fa 

servir el botó “Afegir nou sobre”. 
 

 En aquest moment apareix una nova pestanya pel nou sobre pel lot indicat i 

es pot informar els documents requerits tal com s’ha explicat anteriorment 

en els sobres sense lots: 
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 3.4.1 Copiar configuració lots 

Per facilitar la tasca de creació de sobres per cada lot, existeix l’opció de “Copiar 

configuració sobre”. Aquesta opció permet copiar la configuració d’un sobre 

determinat d’un lot a un altre. S’ha de tenir en compte que si es copia en un lot que 

ja s’havia configurat, aquesta configuració es perd i es substitueix per la nova 

indicada. 

 

Exemple: 

 Per copiar la configuració del Lot 01 del Sobre B al Sobre B d’altres lots s’ha 

de seleccionar el Lot 01 i activar la pestanya del Sobre B. Fer servir el botó 

“Copiar configuració sobre”. A continuació es demana seleccionar el/s lot/s de 

destí. 
 Una vegada acceptat, es copiarà la configuració, és a dir, el sobre destí (en el 

cas d’exemple Lot 02) tindrà els mateixos documents requerits. No obstant, 

sobre la configuració copiada, es poden fer tots els canvis necessaris, afegint 

més fitxers, eliminant els que no siguin necessaris, etc. 
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3.5 Custodis i Meses 

 
 

En aquest apartat es configuren els custodis i el quòrum  mínim necessari per obrir 

un sobre. Els custodis són les persones que han d’introduir les credencials per poder 

obrir els sobres de les ofertes. 

 
A la part esquerra apareix la llista de gestors del propi òrgan de contractació. Si es 

clica un d’aquests gestors, automàticament s’afegeix a la llista de custodis de la part 

dreta. 

 

Si es vol incorporar un custodi que no apareix a llista de gestors del òrgan, es poden 

introduir a mà amb l’opció “Afegir un altre custodi”. D’aquesta manera es mostra a 

la part dreta l’opció d’afegir un nou custodi amb els camps de dades en blanc, tal 

com es pot veure a la imatge següent: 
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Camp O E Observacions 

NIF S S El NIF del custodi 

Nom S S El nom del custodi 

Cognom S S  Els cognoms del custodi 

eMail S S El correu electrònic del custodi 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)  

 

A la llista de part la dreta, es mostren els custodis informats per aquell expedient, 

per modificar-los només cal canviar la informació entrada anteriorment. 

 

El botó de la paperera al costat de “Custodi 1” permet eliminar el contacte de la llista 

i el botó “Netejar custodis” elimina tots els informats fins al moment. 

 

 

A la part inferior esquerra de la llista d’usuaris de l’òrgan, hi ha l’opció d’informar el 

quòrum mínim. 

 
Aquest és el nombre mínim de persones que han de aplicar credencials en el moment 

de l’obertura del sobre per tal de poder iniciar el procés d’obertura. És obligatori 

introduir 2 custodis com a mínim i es recomana configurar el doble de persones per 

evitar incidències per absències o indisponiblitat. 
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3.6 Mesa virtual 
Si a l’apartat de la configuració custodis i meses, es selecciona l’opció “Voleu 

constituir una mesa virtual”, s’activa  la pestanya de configuració de “Mesa virtual”. 

 

Els membres de la mesa tindran accés a l’eina d’obertura per consultar l’estat de 

l’obertura i les ofertes presentades, però no poden fer les accions que corresponen 

als custodis (aplicar credencials, obrir sobres, etc.).  

 

El  funcionament de la “Mesa virtual” és similar al de configuració de custodis. 

A l’esquerra hi ha la llista d’usuaris de l’òrgan, que quan es cliquen passen a la part  

dreta com a membres de la mesa. 

La llista de membres, es pot eliminar clicant “Netejar membres” igual que es pot 

eliminar cada un dels membres utilitzant el botó “paperera”. 

 

 
 

El camp de carregar “configuració predeterminada” permet carregar una llista de 

membres creada per l’usuari administrador de l’òrgan.  

  

El botó “Afegir un altre membre” permet afegir un membre amb els camps a informar 

en blanc, que es poden configurar de forma manual. 

 

En la configuració de “Membres” cal especificar el NIF, nom, correu i càrrec de 

cadascun dels membres. 
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Camp O E Observacions 

NIF S S El NIF de la persona membre de la mesa 

Nom S S El nom de la persona del membre de la mesa 

Cognom S S  El Cognom de la persona membre de la mesa 

eMail S S El correu electrònic de la persona membre de la mesa 

Càrrec S S El càrrec del membre de la mesa. 

* En una mesa no hi poden haver dos persones amb el 

mateix càrrec, a no ser que sigui suplent o vocal 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No)  

 

Els custodis i els membres de la mesa poden coincidir. És a dir, una mateixa persona 

pot ser custodi i membre de la mesa en qüestió. 

 

3.7 Dates d’obertura 
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En la configuració de “Dates d’obertura” es permet configurar les dates en que es 

poden obrir els diferents sobres, el seu lloc i descripció. 

 

 
Camp O E Observacions 

Obertura de sobre 

 

S S Data que permetrà l’obertura del sobre 

L’acte d’obertura 

serà públic 

S S Especifica si la obertura és pública o privada. 

En el cas que es marqui que l’obertura és pública es 

mostrarà aquesta informació al portal de PSCP. 

A partir de la data 

d’obertura del 

sobre 

anterior/Obertura 

de sobre 

S S Si es marca aquesta opció es pot informar la data 

d’obertura. 

Mesures de gestió 

eficient 

S S Indica si s’han d’obrir els sobres A i B a la vegada. 

Només disponible en expedients oberts. 

 

 

A la configuració tenim una llista de cadascun dels sobres informats prèviament. 

Cadascun d’aquests tenen l’opció de permetre l’obertura a partir del sobre anterior 

(en el cas del sobre A l’obertura és a partir de  la data de fi de presentació d’ofertes 

+ 24 hores) o permet posar una data determinada (i permet posar també un lloc i 

una descripció).  

 

A més, per cadascun dels sobres, es pot especificar si es vol l’obertura pública o 

privada a través del camp “L’acte d’obertura serà públic”. Les dates de les obertures 

públiques es publiquen al portal de la PSCP amb la data/hora, descripció i lloc previst. 
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Si es marca l’opció “Obertura amb mesures de gestió eficient” (opció només 

disponible en expedients oberts) es realitzarà l’obertura del Sobre A i B a la vegada. 

L’aplicació de credencials dels custodis permet obrir el dos sobres. Per tant, només 

s’ha de configurar una data d’obertura pels dos sobres. 

 

 
 

4 Desar i sortir 
Per finalitzar la tasca de configuració, s’ha de fer servir el botó Desar i sortir: 

 

 
 

En aquest moment es fa la comprovació de les dades informades i s’avisa sobre 

qualsevol incoherència: 
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Si totes les comprovacions s’han passat correctament, el sistema respon amb l’avís 

que tot està desat i l’usuari pot tornar a la pestanya de gestió: 

 

 
 

 

5 Bloqueig/Desbloqueig d’expedient 
Mentre algun usuari està treballant en la configuració de licitació electrònica, 

l’expedient queda bloquejat a l’eina de gestió de la PSCP. 

 

 
En la finestra emergent hi ha les següents opcions: 

 

Gestionar licitació electrònica 

Si s’ha perdut o tancat la pestanya del navegador amb la configuració, aquí es pot 

tornar obrir la configuració. 

 

Tornar al llistat 

Tancar la finestra del expedient i tornar al llista d’expedients.  

 

Desbloquejar edició 
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Desbloquejar l’expedient (a l’eina de gestió de PSCP) per continuar amb l’edició o 

validar/publicar. Aquesta opció serveix per assegurar que no hi ha dos usuaris 

treballant sobre el mateix expedient alhora (configuració de licitació electrònica i 

edició d’expedient des de l’eina de gestió). En cas que hi hagi un usuari editant no es 

permetrà desbloquejar l’edició. Només el mateix usuari que està editant la 

configuració de licitació electrònica podrà desbloquejar l’expedient, i en cas de fer-

ho es refrescarà la pantalla amb les dades desades a la configuració de sobres i es 

permetrà continuar amb l’edició de l’expedient. 

 

Si s’ha tancat la pestanya de configuració de sobres accidentalment o ha caducat la 

sessió per superar el temps d’inactivitat, l’expedient queda bloquejat fins que l’usuari 

que va editar la configuració ho desbloquegi. 

 

En cas que un altre usuari entri al detall de l’expedient, li apareixerà la finestra de 

bloqueig que indica quin és l’usuari que ha bloquejat l’expedient per tal que es pugui 

sol·licitar el desbloqueig: 

 
Els següents usuaris poden desbloquejar un expedient: 

 

 L’usuari que ha bloquejat l’expedient. 
 L’administrador del òrgan de Contractació. 
 L’administrador general. 

 

En tot cas, si no hi ha cap acció més sobre l’expedient bloquejat, es desbloquejarà 

automàticament passats 30 minuts. 


