Manual de connexió licitadors a la Mesa de contractació de la Diputació de
Girona amb l’aplicació Microsoft Teams (vers. 1)
Introducció
Les Meses de Contractació un vegada constituïdes es desenvolupen en diferents fases (la
privada i les públiques. En la fase privada només hi poden participar els membres que en
formen part. En la fase pública, a més dels membres indicats, també hi podran assistir les
persones que d’una o altra forma estan interessades en els temes que s’hi ha de tractar.
Les empeses s’han d’identificar de forma clara, precisa i concreta amb la finalitat que els
organitzadors de la reunió puguin admetre la seva presencia al punt de l’odre del dia de la
fase pública que sigui del seu interès. Normalment al final de cada punt tractar se’ls donarà
un torn obert de paraules.
La forma d’identificar-se, en el moment previ de l’entrada de la connexió, serà segons el criteri
següent:
1) Persones interessades en un expedient concret de la convocatòria:

 “any/núm. Expedient – nom empresa”
2) Persones que no hi tenen un interès en concret a un expedient però volen fer un
seguiment dels temes tractats:

 “varis – nom empresa:
La connexió, bàsicament, estarà formada per una sala principal de la Mesa de Contractació i
una sala d’espera reservada als usuaris que hi accedeixin a partir de l’enllaç publicat en el
Perfil del Contractant. Aquests usuaris romandran a la sala d’espera els temps que sigui
necessari fins que els organitzadors obrin la convocatòria publica del tema o temes que sigui
del seu interès. Aquest temps d’espera es indeterminat en funció de la durada de cada fase
prèvia privada.

Com us podeu connectar a la reunió?
En el Perfil del Contractant de la Generalitat es publicarà l’enllaç de connexió

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Infórmese | Opciones de reunión

Els interessats en participar en la reunió pública de la Mesa de Contractació clicaran a l’enllaç
“Click here to join the Meeting”
A partir d’aquest moment us sortirà els missatge, per unir-vos al Teams, amb el detall següent:

Podeu escollir l’opció “continueu en aquest navegador”
O bé el mateix navegador us mostrarà el missatge següent:

Ara ja podeu accedir a les sales de reunió (sala d’espera o publica)
En la imatge següent heu escriure el vostre identificador, tal com s’indica en la introducció
d’aquest manual. També heu de configurar el àudio i vídeo del vostre equip i podreu clicar
sobre “uneix m’hi ara” (segon es detalla en la figura següent)

En el moment d’accedir el Teams ens podem trobar amb dues situacions:
1) els organitzadors encara no han activat la reunió de la Mesa de Contractació (heu
d’esperar)
2) La reunió està activada i us envia directament a la sala d’espera.
Cas 1) us mostrarà el missatge següent:

Cas 2) el missatger serà,

A patir d’ara heu d’esperar a que l’organització us permetí l’entrada a la sala Pública.
En el moment que els organitzadors us permeten l’accés, heu de romandre a la Sala Pública
de la Mesa de Contractació amb l’àudio apagat i només el podreu activar en el moment que
tingueu la paraula indicada pel president de la Mesa. I una vegada es dona per acabada la
vostra participació els organitzadors us faran fora de la sala. Aquest fet us el mostrarà el
missatge següent:

En clicar sobre destacar, obtindreu,

L’opció “tonar-t’hi a unir” us permetrà retornar al principi de la sala d’espera i aquest circuit
el podeu seguir tantes vegades com sigui necessari. En tot cas, si el vostre interès en la reunió
s’ha acabat podreu donar per finalitzada la vostra connexió
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