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VERSIONS
Versió

Autor

Data

Descripció

1.0

HP

14/06/2016

Primera versió del manual d’ús del nou cercador de l’eina
de portal. Versió 1.6.

1.7

HP

13/09/2016

Correcció menors i afegit multi idioma

1.8

HP

18/04/2017

Afegit correspondència en el cercador les anul·lacions a
nivell d’expedient
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Introducció
Aquest document constitueix el manual d’ús del nou cercador de l’eina de portal de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública (en endavant PSCP). L’objectiu és descriure el funcionament a nivell
operatiu del nou cercador.
El nou cercador utilitza una nova tecnologia que permet fer cerques de text complet amb un
funcionalment similar al del cercador GoogleTM, que permet cercar per múltiples camps de
l’expedient, fer ús de diferents operadors, i té la capacitat d’analitzar la paraula (cercar per
plurals/singulars i cercar paraules que contenen una mateixa arrel).
A més, a diferència del cercador anterior, aquest permet cercar independentment de la fase en la
què es realitza la cerca i d’aquesta manera s’evita la necessitat de saber en quina fase està un
expedient per poder cercar-lo.
Una de les novetats d’aquesta nova versió, és que la PSCP, s’interconnecta amb la Plataforma de
Contratación del Sector Público de l’Administració de l’Estat (en endavant PLACSP) i, per tant, les
publicacions de l’Estat també podran ser cercades.
El cercador proveeix una interfície que permet cercar, a través d’una sèrie de filtres, qualsevol
expedient de PSCP i, també de la PLACSP. La part principal del Portal conté un cercador bàsic
format per un selector de la fase de publicació, una caixa de text i un indicador que es marcarà quan
es vulgui obtenir, als resultats de la cerca, les publicacions de l’Estat.
Les següents captures de pantalla mostren el nou cercador on es pot apreciar el formulari, la
pàgina de resultats i l’enllaç a la pàgina inicial de l’eina de Portal:

Part reduïda del formulari.
En executar una cerca, al formulari apareixeran una sèrie de filtres que podran ser aplicats als
resultats.
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Part completa del formulari. Exemple de cerca del nou cercador.

Funcionament dels filtres
Els filtres del formulari variaran segons si el selector per a incloure les publicacions de la PLACSP
està activat o no.

Part superior del formulari de cerca que permet incloure les publicacions de PLACSP

En la següent taula es mostra quins filtres es mostren segons la plataforma seleccionada:
Filtre
Fase de publicació de l’expedient
Caixa de text per a cercar qualsevol expedient a partir de la
seva informació
Àmbit
Departament
Òrgan de contractació
Unitat de contractació
Tipus de contracte
Subtipus de contracte
Àmbit geogràfic
Lloc d’execució

PSCP
Sí
Sí

PLACSP
Sí
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
Caixa de text lliure
No
Sí
No
Sí
Sí
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Data de publicació
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Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Els filtres amb aspecte de llista desplegable, executen la cerca cada cop que es tria una opció del
llistat. D’aquesta manera l’usuari només haurà de fer clic sobre el botó aplicar o cercar quan hagi
introduït algun text en les diferents caixes de text del cercador.
Els filtres associats a l’òrgan de contractació (Àmbit, departament, òrgan i unitats), estan relacionats,
de manera que inicialment s’ha de seleccionar un àmbit. Si l’àmbit seleccionat és els departaments
de la Generalitat, s’habilita el desplegable dels departaments, altrament s’habilita el desplegable
òrgan de contractació. Un cop seleccionat un òrgan, si aquest té unitats de contractació s’habilitarà el
desplegable de les unitats i a més si aquest òrgan seleccionat té òrgans vinculats (òrgans que
depenen d’aquest), s’habilitarà el desplegable dels òrgan vinculats a l’òrgan seleccionat.
Les cerques per lloc d’execució tenen en compte la jerarquia geogràfica, és a dir, si es cerca per una
província, els resultats mostrats contindran tots aquells expedients que coincideixen amb la província
seleccionada i a més, totes les poblacions que pertanyen a aquesta província. La jerarquia
geogràfica segueix la següent precedència: País > Comunitat autònoma > Província > Comarca >
Població.

Fase de publicació de l’expedient
El fet d’estar integrats amb la PLASCP, crea la necessitat de trobar una equivalència entre les fases
de tramitació d’un expedient.
La següent taula recull l’equivalència entre les diferents fases de la PSCP i les fases de la PLASCP:
Fases de PLASCP
Alertes de futures licitacions
Anuncis previs
Anuncis de licitació en termini
Anuncis de licitació en avaluació
Adjudicades
Resoltes
Anul·lades

Fases de PSCP
Alertes de futures licitacions
Anuncis previs
Anuncis de licitació en termini de presentació d’ofertes
Anuncis de licitació que ja han superat la data límit de
presentació d’ofertes i que no han estat adjudicades.
Adjudicades (Lots adjudicats)
Formalitzades, adjudicacions desertes i renúncies/desistiments
Anul·lacions dels expedients

A continuació es mostren els desplegables del formulari on es pot triar la fase que limitarà la cerca.
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Part reduïda del formulari

Part completa del formulari. Exemple de cerca del nou cercador

Caixa de text de cerca
La caixa de text lliure busca coincidències del text introduït, en qualsevol dels següents camps de
l’expedient:
 Codi d’expedient
 Títol
 Descripció
 Àmbit
 Departament
 Òrgan de contractació
 Unitat de contractació
 Tipus de contracte
 Subtipus de contracte
 País
 Comunitat
 Província
 Comarca
 Municipi
Multidioma
La cerca s’executa en qualsevol dels idiomes de la PSCP (català, castellà, aranès i anglès), és a dir,
no es té en compte l’idioma seleccionat a la PSCP en el moment de fer les cerques, si bé cal tenir en
compte que només es mostraran els resultats dels expedients en l’idioma informat per l’òrgan de
contractació.
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Paraules clau
El nou cercador permet treballar amb una sèrie d’operadors amb l’objectiu que sigui més senzill
localitzar l’expedient que s’està cercant.
NOT (o també el símbol -)
La paraula NOT (en majúscules) indica que la paraula que li prossegueix (només la primera paraula
que li prossegueix) no ha d’aparèixer en qualsevol de les dades de l’expedient abans esmentades.
Per exemple, si cerquem gestió NOT equip estarem buscant expedients que continguin la paraula
gestió però que no continguin la paraula equip.

“”
Les cometes dobles s’utilitzaran per indicar que s’està buscant exactament el text introduït.
D’aquesta manera serà molt més senzill buscar un expedient en concret per alguna de les seves
dades.
Per exemple, si cerquem “gestió equip”, estarem buscant expedients que tinguin exactament el text
gestió equip, en el mateix ordre, en qualsevol dels camps prèviament indicats.

*
L’asterisc substitueix qualsevol caràcter o conjunt de caràcters, és a dir, s’utilitzarà com a comodí en
qualsevol cerca.

Filtres d’ordenació
Els filtres d’ordenació disponibles són: Data de publicació, pressupost de licitació, fase de publicació,
data límit de presentació d’ofertes i, finalment, import d’adjudicació.
Cadascun dels filtres abans esmentats pot veure’s afectat segons la fase de publicació que estigui
seleccionada. En la taula següent es poden veure els filtres disponibles segons la fase de publicació
seleccionada:
Fases de publicació

Totes les fases

Alertes de futures licitacions
Anuncis previs
Anuncis de licitació en termini

Filtres disponibles
Data de publicació
Pressupost de licitació
Fase de publicació
Data límit de presentació d’ofertes
Import d’adjudicació
Data de publicació
Pressupost de licitació
Data de publicació
Pressupost de licitació
Data de publicació
Pressupost de licitació
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Data límit de presentació d’ofertes
Data de publicació
Pressupost de licitació
Data límit de presentació d’ofertes
Data de publicació
Pressupost de licitació
Import d’adjudicació
Data de publicació
Pressupost de licitació
Import d’adjudicació
Data de publicació
Pressupost de licitació

Llistat de resultats
El llistat dels resultats de la cerca està paginat. Cadascuna de les pàgines pot arribar a contenir un
màxim de 10 expedients. La part superior del llistat sempre indicarà el total d’expedients que hi ha i
el rang d’expedients que s’estan mostrant amb el següent format: Mostrant resultats 1 a 10 (d'un
total de 970).

Dades del llistat
A continuació s’explicaran, en detall, les dades que es mostren de cada expedient que composen el
llistat:
Títol
És la denominació de l’expedient. Enllaçarà directament al detall de l’expedient.
Fase en la què es troba l’expedient
Es mostrarà, mitjançant una etiqueta de color la fase en la què es troba l’expedient. La llegenda de
fases i colors és la següent:
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Data de publicació / Data de l’esmena
Indica la data de publicació de l’expedient o bé la data de la última esmena de l’expedient.
Òrgan de contractació
Mostra el nom de l’òrgan de contractació que ha publicat l’expedient i serà un enllaç al perfil del
contractant si es disposa d’aquesta informació.
Data límit de presentació d’ofertes
En cas que l’expedient estigui en fase anunci dins de termini o bé anuncis en avaluació es mostrarà
la data límit de presentació d’ofertes.
Pressupost de licitació
Independentment de la fase en què es trobi l’expedient, si es disposa de la dada, es mostrarà el
pressupost de licitació.
Import d’adjudicació (En cas de lots, és la suma de tots els lots)
En cas que la fase de l’expedient sigui adjudicació o bé resolta, es mostrarà l’import d’aquesta
adjudicació.
Descripció de la prestació
La descripció de la prestació amb un límit de 500 caràcters. En cas que se superi aquest límit,
apareixerà un botó que permetrà ampliar la informació i veure tota la descripció.

Exemples dels resultats del cercador

-

Títol: SERVEI DE HOSTING: Serveis de gestió de la infraestructura tecnològica de la CSPT
Fase en la què es troba l’expedient: Anunci previ
Data de publicació / Data de l’esmena: 22/04/16 10:06
Òrgan de contractació: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Data límit de presentació d’ofertes: Pressupost de licitació: 510.000,00 €
Import d’adjudicació: Descripció de la prestació: Serveis de gestió de la infraestructura tecnològica de la CSPT.
Anunci d'informació prèvia publicat al DOUE número S/051-084971 de 12 de març de 2016.
S'informa als possibles interessats a participar en aquesta licitació que la data informada
com a "data prevista del procés de licitació" és la data a partir de la qual es preveu que es
publicarà la fase "d'anunci de licitació" de la contractació, però que és una data
estimada/aproximada.
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Títol: Prestació del servei de gestió i administració d'allotjament per a membres de la
comunitat universitària de la Universitat de Girona - Exp. 011/16.SV
Fase en la què es troba l’expedient: Anunci en avaluació
Data de publicació / Data de l’esmena: 21/04/16 12:40
Òrgan de contractació: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Data límit de presentació d’ofertes: 21/04/16 12:40
Pressupost de licitació: 880.565,00 €
Import d’adjudicació: Descripció de la prestació: Prestació del servei de gestió i administració d'allotjament per a
membres de la comunitat universitària de la Universitat de Girona (CPA 2008 55.20.19 / CPV
98341100-6). Si voleu rebre avís de les novetats que es publiquin en referència amb aquesta
licitació, via correu electrònic, cal que us subscriviu en aquest mateix anunci a l'apartat:
SUBSCRIPCIONS. Si us sorgeixen dubtes relacionats amb el contingut dels Plecs o sobre
aquelles qüestions formals relacionades amb la presentació i tramitació...

Exportació a excel dels resultats
Els resultats obtinguts d’una cerca es poden exportar a excel en pàgines de 500
elements cadascun. En l’exportació s’habilita un desplegable amb totes les pàgines que
es podran descarregar:

