
Moció del Grup Municipal de la CUP a favor del Programari lliure.

-Atès que l’ús dels ordinadors i de les aplicacions informàtiques ha esdevingut imprescindible en la 
gestió municipal.

-Atès que el  tipus de llicència de l'anomenat programari  lliure és la Llicència Pública General 
(GPL), que reconeix les anomenades quatre llibertats:
1. La llibertat d'executar el programa per a qualsevol propòsit.
2. La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies, és a dir, el 
lliure accés al codi font.
3. La llibertat de redistribuir còpies.
4. La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, amb la 
mateixa llicència GPL, per tal que tota la comunitat se'n pugui beneficiar. 

-Atès què l’ús de programari lliure garanteix millor la seguretat de les dades que ha de custodiar  
l’administració pública i que en qualsevol cas les aplicacions lliures es poden auditar i verificar, per 
l'esmentada característica de codi obert.

-Atès l’alt grau de consolidació que el programari lliure ha assolit en l’actualitat tant en el teixit 
econòmic  com en suport  de la  societat  civil  així  com de diverses administracions públiques i 
patronats,  una  consolidació  que  també  es  manifesta  en un  clar  increment  en  el  seu  ús  en 
recerques  científiques  i  en  desenvolupament tecnològic  dut  a  terme,  per  exemple,  en  les 
universitats públiques catalanes.. 

-Atès que el programari lliure suposa un gran nombre d'avantatges tècnics, econòmics i polítics, 
entre ells:

• Eliminació dels costos de llicències, que suposarien un estalvi a mig termini, a causa dels 
costos d'implementació i formació que poden suposar en un inici.

• Foment del català com a llengua nativa en les aplicacions TIC de l'administració.

• Facilitar i democratitzar l'accés a la tecnologia a tota la societat reduint els requeriments 
econòmics necessaris per accedir-hi.

• Seguretat i privacitat de les dades.

• Interoperabilitat de formats i protocols.

• Escrutini públic que permet que la correcció d'errors es dugui a terme de forma ràpida i 
eficaç.

•  Independència  del  proveïdor,  permetent  més  diversitat  en  els proveïdors  de  serveis 
associats als sistemes informàtics, amb els avantatges que això comporta.

•  Foment  del  teixit  econòmic  local  i  l'emprenedoria  gracies  a  la independència  del 
proveïdor.

• Afavoreix la transparència de les administracions i la sostenibilitat de les seves inversions 



en TIC.

•  Permet que la inversió pública en TIC per les pròpies administracions pugui revertir de 
forma directa en el desenvolupament econòmic de l'entorn.

•  Permet  desenvolupar  un  mercat  de  serveis  associats  al 
desenvolupament/manteniment/formació tant per l'administració pública com per privats.

-Atès  el  gran  nombre  de  casos  d'èxit  d'administracions  públiques  que  han apostat  per 
desenvolupar les seves estructures tecnològiques en programari lliure (governs de la Xina, Perú, 
Mèxic, Brasil, Alemanya, França, Extremadura o Andalusia).

-Atès que en els Plans d'Actuació Municipal d'aquest ajuntament, el programari lliure consta com a 
una de les prioritats, tant en el cas del PAM 2004-2007 (“Objectiu 4: Promoure la introducció del 
programari  lliure,  perquè  entre altres avantatges promou l’activitat local de desenvolupament i 
manteniment  informàtic,  a  més de permetre disposar del programari ofimàtic en català”) com en 
el PAM 2008-2011 (“suport a la migració al programari lliure tant dins com fora de l’Ajuntament”).

Proposa:

1. Promoure la instal·lació i l’ús de programari lliure i la corresponent documentació en català a 
l’Ajuntament de Manresa i a les empreses municipals, en aquells àmbits en que sigui tècnicament 
possible, juntament amb la formació necessària per als treballadors municipals.

2. Elaborar, juntament amb el departament d'informàtica de l'ajuntament, un calendari de migració 
al programari lliure, amb l'objectiu d'arribar, al final d'aquesta legislatura, a la eliminació de tot el 
programari propietari que no sigui estrictament imprescindible.

3.  Establir com a clàusula de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la difusió de 
programari  lliure  en  català  en  les  contractacions, convenis  de  col·laboració  i  subvencions  en 
l’àmbit de les noves tecnologies.

4.  Vetllar per la difusió, la promoció i la distribució de programari lliure en català en el si de totes 
les institucions, les entitats i les organitzacions públiques i privades de Manresa i, en especial, al 
món educatiu,
 fent-ne difusió mitjançant els organismes competents.

5.  Promoure acords i convenis amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal del Bages i altres administracions locals, universitats i associacions públiques i 
privades  en  l’àmbit  dels  Països  Catalans, per  fomentar  la  coordinació  i  la  cooperació  entre 
institucions en matèria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les mesures adequades, 
la producció, la promoció i l’ús conjunt amb respecte per totes les variants.

No obstant, el ple decidirà.

Adam Majó Garriga           Grup municipal de la CUP         Manresa, 15 de juny de 2012


