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4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN 

4.4.1 Preguntes 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 de febrer del 2022, ha examinat les preguntes 

amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, 

consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de febrer 

del 2022, relatives a la implantació del gestor documental OpenText, i d’acord amb els 

articles 18 i 130 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar 

la seva publicació, (Reg. Núm. 107). 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 16 de febrer del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Molt Il·lustre Senyora,  

La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents del Reglament 

del Consell General, formulo les preguntes següents perquè el Govern presenti, per escrit, 

les respostes corresponents. 

Preguntes que es formulen en relació a la implantació del gestor documental 

OpenText  

1. Quines són les àrees i departaments on està implantat el gestor documental OpenText? 

2. Quants funcionaris i treballadors públics utilitzen aquesta eina de gestió documental 
(desglossat per àrees i departaments)? 

3. Quants i quins són els procediments s’han parametritzat fins a la data d’avui (desglossat per 
procediments, àmbits i àrees de treball? 

4. Quin és el volum d’expedients gestionats a través del gestor documental OpenText 
(desglossat per àrees i departaments)? 

5. Quin és el nombre dels recursos humans i tècnics destinats a la parametrització dels 
processos administratius i quin és el seu cost anual (públics i privats) ? 

6. Quin és el cost anual de manteniment del programari (actualitzacions, millores, etc.) ? 

7. Quina és la planificació per la implantació del gestor documental OpenText en els 
departaments i ministeris que encara no el tenen (fases d’implantació i calendari) ? 

Consell General, 14 de febrer del 2022 

Susanna Vela Palomares  

Consellera General  

Grup Parlamentari Socialdemòcrata 



Butlletí del Consell General  –  núm. 23/2021  –   16 de febrer del 2022 3 

 

5- ALTRA INFORMACIÓ 

5.3 Altres 

Edicte 

Per acord de la Sindicatura, de data 16 de febrer del 2022, es procedeix a convocar un 

concurs públic nacional per a la contractació del servei de transcripció d’àudio de sessions 

del Consell General. El referit concurs es formula per la via de la contractació ordinària en 

aplicació de l’article 17 de la Llei de contractació pública de 9 de novembre de l’any 2000. 

Les empreses interessades a participar al concurs poden retirar el plec de bases a la 

Secretaria General del Consell General. 

Les ofertes s’han de presentar en dos sobres tancats i lacrats a la Secretaria General del 

Consell General, abans de les 17.00h del dijous dia 24 de març del 2022. 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el divendres 25 de març del 2022, a les 10.30h en 

presència de tots els representants de les empreses participants que desitgin assistir-hi. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 16 de febrer del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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