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Perfil de contractant – e_Licita 

Canvis derivats per les Directives comunitàries: 

 
Nou tipus de contracte “Concessió de serveis”.  
Afegir al desplegable de compra pública d’innovació el nou procediment: “Associació per 
la innovació”.  
Afegir a la fase de formalització un nou camp de selecció obligatori on es pugui marcar 
si és una compra pública d’innovació o no.  
En procediments oberts, afegir un camp (Sí/no) obligatori i per defecte buit que indiqui: 
Tramitació amb mesures de gestió eficient (si/no). 
Canviar totes les referències de les alertes futures licitació per: Alertes futures i consultes 

preliminars del mercat. 

Integració amb nou JNPL de signatura: 

 
Alternativa temporal al ús de l’applet de Java discontinuat pels navegadors actuals. 

Adaptatius menors de la versió 6.8 

 
Informar data d’última publicació en el correu de subscripcions de PLACSP.  

Millorar integració amb GEEC amb contractes menors.  

Permetre finalitzar la vida de l’expedient en la fase adjudicació en els contractes menors.  

Millorar el procés de certificació de les publicacions al tauler. 

Eina validació integració PLACSP 

 
Contindrà dues noves funcionalitats:  
• Eina i procés de verificació de publicacions PSCP/PLACSP.  

• Eina i procés de verificació d’indexacions a ElasticSearch. 
 

 
Potenciar les funcionalitats de notificacions electròniques  
 

S’afegirà la possibilitat d’enviar comunicacions.  

Es millorarà l’ergonomia en l’enviament de les notificacions / comunicacions. 

 
Millores en les unitats de contractació  
 

 
Visualitzar només els expedients de la unitat de contractació del qual el gestor n’és 
membre. 
Millorar la gestió d’usuaris de les unitats.  
Filtratge d’expedients en el cercador de gestor. 



 
 
Millores en subscripcions  
 

Funcionalitat que permetrà als subscriptors, poder disposar de vàries i poder-les 

gestionar mitjançant un manteniment. 

 

Noves actuacions en estudi 

 

Solvència a nivell de lot:  

Es requereix modificar la solvència a nivell de lot i que es filtrin certs 

criteris segons el tipus de contracte.  

 

Integració amb el BOE :  

Es requereix la integració amb el BOE.  

 

Negociats i restringits amb rondes  

Construcció d’un procés basat en rondes per a expedients 

“Restringits” i “Negociats”. 

 

Sobre digital 2.0 

Actualment s’està treballant en una nova eina de la que se n’acaba de definir el 

funcional. Passarà una fase de pilotatge i un cop superada aquesta fase, es posarà a 

disposició de tots els ens. 

 

Subhasta electrònica 

 

El passat 20 de juliol de 2016 es va posar en marxa la versió iQuotes 11.5.  

Contingut de la versió:  

• Desenvolupament millores demandades per alguns ens. 

• Extreure executable del paquet principal d’instal·lació. 

• Generació automàtica del document resum.  



• Afegir a la bitàcola la traça amb l’import de les licitacions rebutjades per l’eina.  

 


