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1. Introducció 
Aquest document constitueix el manual d’ús per realitzar l’obertura de sobres 

utilitzant l’eina de Sobre Digital. L’objectiu és descriure a l’usuari el funcionament a 

nivell operatiu de l’eina en els diferents passos per realitzar l’obertura de sobres d’un 

expedient. 

Aquesta obertura està limitada a les licitacions que tinguin l’opció de “Sobre Digital” 

marcada en l’eina de gestió de la plataforma de serveis de contractació pública. 

2. Accés a l’eina 
Existeixen 3 punts diferents des dels quals es pot anar a l’aplicació que permet fer 

l’obertura de sobres. 

 

1. En l’espai de licitació de l’aplicació de gestió 
(https://gestio.contractaciopublica.gencat.cat) en la pestanya de l’anunci de 
licitació en la part superior esquerra juntament amb el botó de “Configuració de 
Licitació electrònica”, hi ha un boto anomenat “Obertura de Sobres” que apunta a 
l’apartat d’obertura de sobres de l’expedient. 

2. En el correu electrònic que reben els custodis i membres de la mesa cada cop que 
hi ha una publicació o esmena de la licitació, s’inclou l’enllaç cap a la part 
d’obertura. 

3. Accedint directament amb certificat digital o usuari GICAR en el següent enllaç: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/mesa/expedi
ents.xhtml 
En aquest últim enllaç es troben tots els expedients dels quals la persona usuària 
és custodi o membre de la mesa, s’ha de seleccionar l’expedient en concret al qual 
es vol accedir. 

 

Una vegada es publica un anunci de licitació al portal de contractació pública, s’envia 

un correu electrònic als membres de la mesa i custodis de l’expedient en qüestió. 

 
 

En la part inferior del correu es troba l’enllaç per accedir a l’eina (enllaç) 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/mesa/expedients.xhtml?set-locale=ca_ES
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En accedir a la pàgina, es mostra la pantalla d’autentificació del Gestor d’Identitats 

Corporatiu (GICAR). 

 
GICAR presenta dues opcions d’accés:  

 

 Accés amb usuari corporatiu: per a poder accedir mitjançant aquesta opció 

cal estar donat d’alta al directori corporatiu de la Generalitat o a l’EACAT i ser 

custodi o membre de la mesa d’algun expedient. 

 Accés amb certificat digital: per a poder accedir mitjançant aquesta opció cal 

disposar d’un certificat vàlid emès pel Consorci AOC i ser custodi o membre de 

la mesa d’algun expedient. 
 

Si l’usuari compleix els prerequisits detallats al punt anterior, se li dóna accés a 

l’eina d’obertura. 

3. Llista d’expedients 
En accedir a la mesa virtual es mostra una pàgina amb la llista d’expedients pels 

quals l’usuari és custodi o membre de la mesa. 
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En la part superior de la taula d’expedients hi ha un botó “Actualitzar” per refrescar 

les dades de la taula. 

Per cada expedient, es mostren les dades següents: 

 Denominació del contracte 

 Tipus de contracte 

 Procediment de licitació 

 

En la part superior de la taula hi ha també un cercador “Filtres” per poder fer 

cerques d’expedients concrets. 

 

Es pot clicar la icona de la lupa a l’esquerra de les dades de cada expedient per 

ampliar la informació amb l’estat dels seus sobres. 

 

 
En el cas dels expedients amb lots explotats, l’estat dels sobres es visualitza per 

cadascun dels lots. 

 

 
 

Per accedir a la pantalla d’obertura de sobres, s’ha de clicar en el quadre 

d’informació de l’expedient. 

 
Una vegada es clica, es redirigeix a la pantalla d’obertura de sobres de l’expedient 

seleccionat. 
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4. Obertura de sobres 
En la part superior de la pantalla hi ha un menú per poder tornar al llistat 

d’expedients. 

 
 

Tot seguit, es mostra un rellotge amb la data del servidor i un botó que obre un 

panell d’ajuda amb informació addicional sobre l’obertura. 

A més, apareixen les següents dades sobre l’expedient: 

 

 Denominació del contracte 

 Òrgan de contractació 

 Unitat de contractació (en el cas que en tingui) 

 Codi d’expedient 

 Termini de presentació d’ofertes 

 Rol de l’usuari (respecte l’expedient en qüestió) 

 
 

Per poder realitzar les accions principals de l’obertura, hi ha un menú amb els 

següents botons: 

 Demanar paraules clau. Obre un quadre de diàleg per poder demanar les 

paraules clau dels sobres a les empreses licitadores. 

 Documentació. Obre un llistat amb la documentació (Actes: per desar, 

descarregar i eliminar les actes de l’expedient; Resums: redirigeix a la 

pantalla per descarregar els resums de les ofertes presentades per 

l’expedient, una vegada oberts tots els sobres; informe de traces: obre un 

llistat amb les empreses licitadores en el qual es pot descarregar un informe 

de les accions realitzades en l’eina per aquella empresa, es pot seleccionar 

un informe complet o reduït). 

 Certificat d’ofertes. Descarrega un document PDF amb la llista d’empreses 

que han presentat oferta per a aquella licitació. 

 Eina de desxifrat. Dona accés a l’eina per poder desxifrar els arxius que no 

s’han pogut desencriptar correctament de forma automàtica. 

 Actualitzar. Actualitza totes les dades de la pantalla. 

 

 

 



   
 

   

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Manual de obertura de sobres de sobre digital 

Versió:     4.0 Data:05/02/2020 Pag. 8 / 27 

 

 
 

Per cadascun dels sobres de l’expedient, es mostren les seves dades: 

 Nom del sobre 

 Data d’obertura del sobre 

 Estat del sobre 

 

 
 

En el cas que el sobre no tingui data d’obertura, o sigui, que l’obertura depengui de 

l’obertura del sobre anterior, amb l’excepció del sobre administratiu que depèn del 

termini de presentació d’ofertes més 24 hores (per adaptar-se a aquelles ofertes que 

demanen el període de 24 hores). 

 

Cada sobre pot tenir un dels següents estats: 

 Tancat. No és possible aplicar les credencials ni obrir el sobre fins que no 

s’apliquen les credencials pel sobre anterior. 

 Pendent d’obertura. Es poden aplicar les credencials i obrir el sobre 

sempre que es compleixen els seus respectius requisits. 

 Obert. El sobre està obert. 

 Pendent de reobertura. Es necessari tornar a aplicar les credencials i obrir 

el sobre. 

 

Després de les dades del sobre es troba la taula amb les ofertes relacionades amb 

aquest sobre. 
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La taula conté les columnes següents: 

 
Columna Observacions 

Empresa Descripció de l’empresa o nom de l’UTE. 

UTE Valors possibles: 
 Sí 

 No 

Dades dels signants El nom dels tres primers signants i un botó per tots els signants i 

la resta de dades de l’empresa. 

Data presentació La data de presentació de l’oferta. Si està fora de termini es mostra 
en vermell. 

Paraula clau *Només apareix la columna si el sobre no és administratiu. 
 
L’estat de la paraula clau del sobre en qüestió. 
Valors possibles: 

 No demanada 

 Demanada 
 Processant 
 Enviada 

Accions Només apareix la columna si el sobre està obert o pendent de 
reobertura. 
Accions possibles (disponibles segons les seves pròpies 

restriccions): 

 Veure documentació 
 Rebutjar oferta 
 Readmetre oferta 

 

Les ofertes de cada taula es poden filtrar amb el botó “Ordenar i filtrar” que hi ha a 

la part superior dreta de la taula.  

 
Al clicar el botó apareix un quadre de diàleg on es possible realitzar les operacions 

següents: 
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Ordenació 

Data presentació Valors possibles: 
 Més antic primer 
 Més recent primer 

Filtres 

L’empresa és una 
UTE 

Valors possibles: 
 Sí 

 No 

L’oferta està 
rebutjada 

Valors possibles: 
 Sí 
 No 

L’oferta s’ha 
presentat fora de 
termini 

Valors possibles: 
 Sí 
 No 

Estat de la paraula 
clau 

Valors possibles: 
 No demanada 
 Demanada 
 Processant 
 Enviada 

4.1 Demanar paraules clau 
Per poder obrir els sobres no administratius s’ha de demanar les paraules clau 

d’aquests sobres a les empreses licitadores, per tal de poder desxifrar els documents 

que van enviar.  

S’ha de tenir en compte que l’eina demana automàticament les paraules clau de 

les ofertes presentades, 24 hores després de la finalització del termini de presentació 

d’ofertes. Per a aquelles empreses licitadores que no hagin fet l’enviament de les 

paraules clau, l’eina tornarà a demanar-les automàticament una vegada al dia, cada 

dia fins a la data d’obertura dels sobres. 

Addicionalment la mesa o l’òrgan de contractació pot demanar les paraules clau, si 

escau. En clicar el botó “Demanar les paraules clau” del menú d’opcions, apareix un 

quadre de diàleg on es poden seleccionar els sobres pels quals es vol demanar la 

paraula clau a les empreses. 

 
 

 
 

Després de seleccionar els sobres pels quals es vol demanar la paraula clau, amb el 

botó “Demanar les paraules clau” del quadre s’envia un correu electrònic a cadascun 

dels contactes de les empreses que han presentat ofertes. 

 

L’acció de demanar les paraules clau dels sobres té les restriccions següents: 

 Han d’haver passat 24 hores després del termini de presentació d’ofertes 
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 El correu electrònic no s’envia a ofertes rebutjades 

 El correu no s’envia a les empreses que ja l’han enviat anteriorment 

4.2 Obrir un sobre concret 
Per accedir a l’espai per poder obrir un sobre s’ha de clicar en la lupa que apareix al 

costat del nom del sobre. 

Quan s’accedeix a l’espai d’un sobre concret, apareixen les dades concretes d’aquell 

sobre i es poden fer les accions següents. 

Per poder realitzar les accions principals de l’obertura, hi ha un menú amb els 

següents botons: 

 Demanar paraules clau. Obre un quadre de diàleg per poder demanar les 

paraules clau d’aquell sobre en concret a les empreses licitadores. 

 Aplicar credencials. Aplica les credencials per al sobre seleccionat (només 

disponible per als custodis). 

 Registre d’obertura. Redirigeix al registre d’obertura del sobre seleccionat. 

 Actualitzar. Actualitza totes les dades de la pantalla. 

 

4.3 Aplicar credencials 
Abans de poder obrir un sobre és necessari aplicar les credencials per marcar 

l’assistència fins arribar al nombre mínim de custodis. El número de custodis 

necessaris s’anomena “Quòrum mínim” i es defineix en la configuració dels sobres. 

Si no s’ha arribat al quòrum mínim apareix un missatge informant d’aquest fet. 

 

 
Per tal d’aplicar credencials s’ha d’accedir a través del menú d’accions i s’ha de 

seleccionar un sobre concret. 

 

 
 

L’acció d’aplicar credencials té les següents restriccions: 

 Han d’haver passat 24 hores després del termini de presentació d’ofertes 

 L’usuari ha de ser un custodi de l’expedient 

 El sobre ha d’estar en l’estat “Pendent d’obertura” 

 Si el sobre té data d’obertura s’ha d’estar a dins del interval de temps per 

aplicar credencials 
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El període de temps per aplicar credencials ve determinat per el paràmetre “Interval 

per aplicar credencials” configurat a l’eina de gestió a nivell d’òrgan de contractació. 

 

Per exemple, si el paràmetre és 30 minuts i la data d’obertura del sobre és a les 

10:00h, es permetrà aplicar credencials entre les 9:30h i les 10:30h. 

 

Per tal de poder obrir el contingut del sobre, durant aquest interval de temps hauran 

d’aplicar credencials, almenys, tants custodis com el quòrum mínim que ha 

determinat el gestor. 

 

En el cas que l’obertura del sobre depengui del sobre anterior, s’han d’aplicar les 

credencials fins arribar al quòrum mínim en l’interval per aplicar credencials. 

 

Per exemple, si el paràmetre “Interval per aplicar credencials” és 30 minuts i el sobre 

depèn del sobre anterior (obert), llavors es permetrà l’obertura del sobre quan hi 

hagi un interval de 30 minuts en el qual els diferents custodis apliquin credencials 

fins arribar al quòrum mínim. 

 

Una vegada s’arriba al quòrum mínim apareix el botó per obrir el sobre. 

En el cas que no sigui l’últim sobre, el següent passarà a l’estat “Pendent d’obertura” 

i se li podran aplicar les credencials. 

 

En ocasions no s’arriba al quòrum mínim perquè sempre aplica credencials el mateix 

usuari (es pot comprovar qui aplica credencials mitjançant el registre d’obertura). En 

aquest cas, una vegada un custodi ha aplicat credencials ha de canviar la sessió de 

l’eina mitjançant el botó desconnectar o aplicar credencials des d’una altra estació de 

treball o des d’un altre navegador. 

 

4.4 Obrir sobre 
L’obertura d’un sobre es pot fer en qualsevol moment després que s’hagi arribat al 

quòrum mínim mitjançant el botó “Obrir sobre”, que apareix a sota de les dades del 

mateix. 
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Quan un membre de la mesa o custodi clica el botó, apareix un quadre de 

confirmació. En el cas que quedin empreses per enviar la paraula clau d’aquest sobre, 

s’avisa a l’usuari d’aquest fet. 

 

 
 

Una vegada s’obre el sobre, el seu estat canvia a “Obert” i apareix la columna 

d’accions en la seva taula d’ofertes. 

4.5 Obertura en expedients amb lots explotats 
En el cas dels expedients amb lots explotats, l’estat de cada sobre es mostra a nivell 

de lot, igual que la taula d’ofertes, amb l’excepció del sobre administratiu que és 

compartit per tots els lots. 

 

L’aplicació de credencials i l’obertura s’ha de fer de forma individual per cada 

combinació de sobre-lot. És a dir, en cas de lots explotats, l’aplicació de credencials 

i l’obertura d’un sobre es fa de forma diferenciada per cada lot. Es proporciona l’opció 

de triar a quins lots es vol aplicar credencials o obrir el sobre. 

 

L’estat de l’ obertura es pot consultar amb el desplegable per seleccionar el lot. 
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4.6 Obertura en expedients amb sobre únic 
En el cas dels expedients que, per agilitzar la seva tramitació, utilitzen una 

presentació mitjançant sobre únic, en la pantalla només hi haurà aquest sobre.  

L’obertura en aquest cas consta de tres passos: 

1. Demanar les paraules clau del sobre únic 

2. Aplicar les credencials pel sobre únic fins a arribar al quòrum mínim 

3. Obrir el sobre únic 

4.7 Obertura de sobres de forma encadenada 
Si els sobres estan configurats amb l’opció de “Obertura amb mesures de gestió 

eficient” des de l’eina de gestió, a l’aplicar les credencials per el sobre administratiu 

s’obren, de forma automàtica, tant aquest sobre com el següent sobre. 

4.8 Documents amb virus 
En el cas de que en el moment de l’obertura d’un sobre es detecti algun virus en la 

documentació d’alguna oferta, apareix un botó d’alerta al costat de l’estat del sobre 

en qüestió. En el cas d’expedients amb lots explotats, aquest botó apareix a nivell de 

sobre-lot. 

 

 
 

Al clicar el botó apareix un quadre de diàleg amb la informació sobre els documents 

infectats i l’empresa a la que pertany cada document. 
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4.9 Rebutjar oferta 
Si els membres de la mesa ho consideren oportú, tenen la potestat de rebutjar una 

oferta.  

Per fer-ho, un cop ja s’ha fet l’obertura d’un sobre, apareix en la columna d’accions 

de la taula d’ofertes l’opció de rebutjar una oferta. 

 
Al clicar el botó apareix un quadre de diàleg on és necessari escriure el motiu de 

rebuig (màxim 100 caràcters). 

 

 
 

Una vegada rebutjada l’oferta no es pot demanar cap paraula clau ni es pot veure la 

seva documentació. 

En la taula d’ofertes també es marca l’oferta com a rebutjada. I es mostra de la forma 

següent: 
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4.10 Readmetre oferta 
Les ofertes rebutjades també poden ser readmeses, si així ho desitja la mesa. 

Si una oferta està rebutjada, en la columna d’accions de les taules d’ofertes apareix 

el botó “Readmetre oferta”. 

 
Al fer clic al botó apareix un quadre de confirmació. 

 

 
 

Si es readmet una oferta i s’han obert sobres després de rebutjar-la, aquests sobres 

s’han de reobrir si es vol accedir a la documentació de l’oferta rebutjada. En aquest 

cas, al readmetre l’oferta es mostra un quadre de diàleg amb l’avís. 

 

 
 

L’oferta es readmet i els sobres que es van obrir després de rebutjar l’oferta passen 

a l’estat “Pendent de reobertura”.  

 

 
 

En el cas dels expedients amb lots explotats, s’ha de reobrir cada combinació de 

sobre-lot oberta després de rebutjar l’oferta que s’ha readmès. 
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4.11 Reobertura de sobres 
Els sobres oberts després de readmetre una oferta que va ser rebutjada abans d’obrir 

el sobre s’han de reobrir. 

 
La reobertura d’un sobre és idèntica a l’obertura. Cal que els custodis tornin a aplicar 

les credencials fins a arribar al quòrum mínim i després obrir el sobre. 

 

Mentre un sobre està pendent de reobertura, es pot veure la documentació de les 

ofertes sempre i quan: 

 L’empresa hagi enviat la paraula clau pel sobre 

 Es compleix una de les dues condicions: 

o L’oferta no està rebutjada 

o L’oferta es va rebutjar posteriorment a l’obertura del sobre 

5. Informació de l’empresa 
En el cas que l’usuari vulgui veure les dades detallades d’una empresa es pot utilitzar 

el botó “Veure més informació de l’empresa i dels signants” en la columna “Dades 

dels signants” de les taula d’ofertes. 

 

 
En clicar el botó, es redirigeix a una pàgina on es pot consultar la informació de 

l’empresa. 

En la part superior de la nova pantalla també hi ha la informació de l’expedient per 

el que es presenta l’oferta i un enllaç per tornar a la obertura de sobres. 

La informació de l’empresa es divideix en quatre seccions: 

 Dades de l’empresa 

 Dades dels signants de l’oferta 

 Dades de registre i contacte 

 Lots als que s’ha presentat l’empresa, en el cas d’un expedient amb lots 

explotats 
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5.1 Dades de l’empresa 
Conté les dades següents: 
Nom Observacions 

Tipus de participació Valors possibles: 
 Una sola empresa 
 Unió temporal d’empreses (UTE) 

Nom de l’empresa * Només apareix si l’empresa es presenta com una sola empresa 

NIF de l’empresa * Només apareix si l’empresa es presenta com una sola empresa 

Nom de la UTE * Només apareix si l’empresa es presenta com a UTE 

NIF de la UTE * Només apareix si l’empresa es presenta com a UTE i ha informat 
el seu NIF 

 
En el cas que l’empresa participi com a UTE, també apareix un panell desplegable 

amb la informació de les empreses que constitueixen la UTE. 

 

5.2 Dades dels signants 
Per cada signant, conté les dades següents: 
Nom Observacions 

Certificat vàlid Valors possibles: 
 Sí 
 No 

Nom del signant * Només apareix si el certificat conté aquesta dada 

Nom/Raó social * Només apareix si el certificat conté aquesta dada 

CIF del signant * Només apareix si el certificat conté aquesta dada 

Tipus de certificat * Només apareix si el certificat conté aquesta dada 
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5.3 Dades de registre i contacte 
Mostra la província, el municipi i el codi postal. A més, per cada contacte, conté les 

dades següents: 

 Nom 

 Cognoms 

 Correu electrònic 

 Telèfon 

 

 

5.4 Lots presentats 
Aquesta secció només apareix si l’expedient té lots explotats. 

Per cadascun dels lots pels que es presenta l’oferta, es mostren les següents dades: 

 Identificador del lot 

 Descripció de lot 
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6. Registre d’obertura 
El registre d’obertura permet veure les accions realitzades a cada sobre. Es pot 

accedir al registre d’obertura de cada sobre des del menú d’opcions de l’obertura de 

sobres. 

 
 

En la pàgina hi ha una taula amb les accions realitzades pel sobre en qüestió 

ordenades per data de forma ascendent. 

 

 
 

En la part superior de la taula hi ha un botó per actualitzar la informació de la taula 

i un botó per exportar la taula a format PDF signat amb un certificat de l’eina. 
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7. Veure documentació d’un sobre 
Una vegada està el sobre obert i s’ha rebut la paraula clau per part de l’empresa, es 

pot veure la documentació enviada per aquest sobre sempre i quan l’oferta no s’hagi 

rebutjat abans d’obrir el sobre. 

Es pot accedir mitjançant el botó “Veure documentació” en la columna d’accions de 

les taules d’ofertes. 

 

 
En la part superior apareixen les dades de l’expedient i un enllaç per tornar a 

l’obertura de sobres. 

 

En la pantalla també apareixen les dades següents de l’empresa que ha enviat la 

documentació: 
Nom Observacions 

Nom de l’empresa * Només apareix si l’empresa es presenta com una sola empresa 

NIF de l’empresa * Només apareix si l’empresa es presenta com una sola empresa 

Nom de la UTE * Només apareix si l’empresa es presenta com a UTE 

NIF de la UTE * Només apareix si l’empresa es presenta com a UTE i ha informat 
el seu NIF 
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La documentació enviada per l’empresa apareix en una taula amb cinc columnes: 

 Document. El títol del document. 

 Fitxer. El nom del fitxer rebut. 

 Mida del fitxer. La mida del fitxer rebut. 

 Confidencial. La confidencialitat del fitxer. 

 Data d’enviament. La data en la que s’ha rebut el fitxer. 

 

Si no s’ha rebut cap fitxer per un document no obligatori aquest no es mostra a la 

taula i es posa a la columna “Fitxer” el text “No presentat”. 

 

 
 

En el cas que el sobre permeti afegir altra documentació, aquesta apareix en una 

taula diferent. Per altra banda, la documentació del sobre únic és divideix en tres 

taules: 

 Part administrativa 

 Part tècnica 

 Part econòmica 

 

Els documents que l’empresa va enviar es poden descarregar fent clic en el nom del 

fitxer en la columna “Fitxer”. 

Si el fitxer que va enviar l’empresa conté un virus, la descarrega del fitxer es 

deshabilita i s’alerta del fet. 

 
 

Si el document està marcat com a confidencial, es pot consultar la declaració de 

confidencialitat mitjançant el botó “Veure declaració de confidencial”. 

 
 

En fer clic al botó, apareix un quadre de diàleg amb la corresponent declaració de 

confidencialitat. 
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Aquells fitxers enviats per l’empresa fora de termini es marquen en vermell. 

 

8. Eina de desxifrat 
Eina de desxifrat:  

Accés 

 

Obrir l’expedient en l’eina d’obertura i anar al menú “Eina de desxifratge”: 

 

  

 
Aquesta eina s'utilitza en el cas que un o més fitxers enviats per l'empresa no s'han 

pogut desencriptar bé per l'eina pròpia de la plataforma, i s'han de desxifrar 

manualment. 

El procediment és primer introduir una paraula clau proporcionada per l'empresa i 

prémer el botó "Definir paraula clau", aleshores seleccionar el fitxer, pujar-lo i un cop 

s'ha desxifrat (apareixerà un missatge per pantalla), descarregar-lo. 

 

1. Introduir Paraula clau 

2. Botó Definir paraula clau 
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3. Botó “Selecciona el document” i triar el document des de l’equip local (USB). 

4. Botó “Pujar document” 

5. Botó  Descarregar, resulta en el fitxer si la paraula clau es correcte. 

 

 

9. Eina per comparar empremtes electròniques: 
 

Per a poder comparar les empremtes electròniques del document aportat per 

l'empresa i el document que es va presentar mitjançant sobre digital, l'eina , en la 

obertura del sobre et permet comparar els hashos dels documents. 

Per realitzar la comparació dels hashos s’han de seguir els passos següents: 

1. Accedir al sobre en el que estigui l’arxiu que es vol comprovar l'empremta electrònica i 
prémer el boto de dues fletxes entrecreuant-se. 

3- Apareix una finestra emergent amb l'arxiu actual amb un codi llarg (hash o 

empremta electrònica) i permet pujar un altre arxiu: El que s’ha de fer és adjuntar 

l’arxiu que ha proporcionat la empresa en un suport físic electrònic (llapis de 

memòria) i comprovar que l’empremta electrònica coincideix entre els dos arxius.  

  

 
 

 
  

 

10. Actes d’obertura 
Des del menú d’opcions de la pantalla d’obertura de sobres es pot accedir a les actes 

d’obertura de l’expedient, sempre i quan hagi passat el termini de presentació 

d’ofertes. 
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En la part superior de la pàgina d’actes d’obertura hi ha la informació de l’expedient 

i un enllaç per tornar a l’obertura de sobres. 

Les actes es poden afegir mitjançant els botons “Trieu un fitxer” i “Enviar acta”. 

La selecció d’actes està restringida a documents PDF amb una mida menor a 25 MB. 

 

 
 

El llistat d’actes està estructurat en una taula amb les següents columnes: 

 Nom de l’acta. El nom del fitxer enviat. 

 Nom usuari. El nom complet de l’usuari que ha afegit l’acta. 

 Data d’enviament. La data en la que s’ha afegit l’acta. 

 Accions. Botons per descarregar i eliminar l’acta. 

11. Descarregar resums 
Un cop finalitzada l’obertura de tots els sobres es permet des de l’eina d’obertura de 

sobres descarregar els resums de les ofertes. En el cas que l’expedient tingui lots 

explotats es considerà finalitzada l’obertura quan s’hagin obert tots els sobres de tots 

els lots. Es pot accedir a la pàgina per descarregar els resums des del menú d’opcions 

de l’obertura del sobre. 

 
En la part superior de la pàgina hi ha la informació de l’expedient i un enllaç per 

tornar a l’obertura de sobres. 
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Les ofertes apareixen en una taula amb les següents columnes: 
Columna Descripció 

Dades de l’empresa El nom de l’empresa o UTE. 

UTE Valors possibles: 
 Sí 

 No 

Dades dels signants El nom dels tres primers signants i un botó per veure les dades de 
l’empresa. 

Data presentació La data de presentació de l’oferta. Si està fora de termini es mostra 
en vermell. 

Resum de l’oferta Un botó per descarregar el resum de l’oferta. 

 

En aquesta taula no apareixen les ofertes rebutjades. En el cas dels expedients amb 

lots explotats, si una oferta es rebutja per un o més lots no apareixerà en la taula. 


