
CONS 

MESURA DE GOVERN PERA L'IMPULS DEL 
PROGRAMARI LLIURE 

Fa més de quinze anys que es parla en diferents fórums técnics mundials sobre 
l'anomenat model de llicéncia de programari lliure o programari sota llicéncia 
GPL (GNU General Public Ucense). El programan lliure és aquell que permet a 
l'usuari, a més de l'ús del programa mateix, l'accés al seu codi font complet i la 
possibilitat de copiar-lo, distribuir-lo, estudiar-lo, millorar-lo i fer públiques 
aquestes millares amb el codi font corresponent, de tal manera que tothom se'n 
pugui beneficiar. 

Als anys 80 bona part del programari esdevingué de !licencia propietaria, de 
manera que no es pogués compartir lliurement amb altres usuaris, a més 
d'impossibilitar-ne qualsevol modificació o adaptació a necessitats operativas 
especifiques concretes. 

El moviment del programari lliure va néixer amb el projecte GNU per a intentar 
de posar fi a aquesta situació. Un deis seus principals objectius va ser 
desenvolupar un sistema operatiu sota llicéncia GPL, de llíure distribució i de 
lliure modificació, a on poder executar el programari del projecte GNU. 

L'any 1991 va aparéixer la primera versió d'aquest sistema operatiu 
desenvolupat amb el nom de GNU/LINUX. Des d'aleshores, les aportacions de 
milers de programadors d'arreu del món han permés el desenvolupament d'una 
gran quantitat d'aplicacions de codi obert i lliures. 

En ambit empresarial cal esmentar que grans empreses informatiques com ara 
18M, Hewlett Packard, Apple, Sun, Novel! i altres produeixen aplicacions i 
sistemas de codi obert i donen suport técnic, financer i comercial al programari 
lliure. 

Alguns deis avantatges que suposara, són: 

• Optimització de la inversió. 

• Foment de la innovació tecnológica i la indústria local i independencia 
del prove"idor. 

• Seguretat i privacitat de les dades. 

• Foment de la llengua propia. Actualment, les llengües minoritzades com el 
catala tenen peques possibilitats de desenvolupar-se en el món del 
programari de propietat. En canvi, gracies al programan lliure, qualsevol 



persona o institució pot traduir i adaptar un sistema o una aplicació a 
qualsevol llengua, inclos el corrector ortografic. Al programari propietari, 
!'empresa productora és l'única que té els drets de fer-ne una traducció o 
qualsevol altra adaptació o modificació. 

Al nostre entorn proper, la Unió Europea, cal destacar les iniciativas de la Junta 
d'Extremadura, la Junta d'Andalusia, I'Ajuntament de Munic i el Govern Federal 
alemany destinadas al desenvolupament, la promoció i l'ús de programari lliure: 
el projecte GNU Privacy Guard, desenvolupat pel GUUG (Grup d'Usuaris Unix 
d'Aiemanya) i financ;at pel govern alemany, és una de les millors eines de 
seguretat existents en l'actualitat. 

Molt recentment, la Regidoria de Ciutat del Coneixement de I'Ajuntament de 
Barcelona, I'Ajuntament de Porto Alegre -capital de l'estat brasiler de Rio 
Grande do Sul- i la Junta d'Extremadura han iniciat els tramits necessaris per a 
crear una xarxa internacional d'administracions promotores del programari lliure 
que permeti l'intercanvi d'informació i d'experiéncies en aquest ambit. 

L'Ajuntament de Barcelona, com a institució responsable del foment del 
desenvolupament tecnologic i de la democratització de l'accés a les noves 
tecnologías en l'ambit territorial del municípi de Barcelona, ha de tenir una 
actitud favorable als avenc;os tecnologics i socials aportats pel programari lliure 
(free software) i el codi font obert (open source). Tot i aixó, fem constar que el 
programari sota llicéncia també té els seus avantatges i contribueix a la difusió 
que de les TIC. 

El programari és un deis elements claus que ens ha de permetre de ser la 
capital d'un país productiu a l'economia digital. Per tant, i des del respecte a 
tates les llicéncies de programari, cal que I'Ajuntament de Barcelona continu"l 
coHaborant amb aquests canvis tecnologics capdavanters en !'economía del 
coneixement. 

MESURA DE GOVERN 

Primer. L'Ajuntament de Barcelona impulsara, mitjanc;ant una migració 
progressiva i controlada, la utilització del programari lliure i en catala en 
l'administració municipal, els organismes autónoms públics i les empresas 
públiques i de capital mixt sota control majoritari de I'Ajuntament. S' exceptuaran 
aquellas aplicacions informatiques en qué no sigui possible disposar de 
programari amb llicéncia lliure que inclogui les solucions técniques objecte de 
licitació pública. 
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Segon. L'avanc; del programari propietari cap al programari lliure en catala es 
desenvolupara mitjanc;ant una prova pilot de caracter limitat seguida d'un 
exhaustiu estudi deis costos d'implantació, manteniment i eficacia que 
ofereixen tots els tipus de programari. 

Tercer. Es fomentara i es prioritzara la utilització, el desenvolupament, la 
distribució i fa difusió de programari llíure en catala en aquells convenís de 
coHaboració o decrets d'atorgament de subvencions que tinguin relació amb 
l'ambit de les noves tecnologies. 

Quart. De la mateixa manera, es col·laborara en la difusió del programari lliure 
en catala a la ciutadania en general, i entre les associacions, organitzacions i 
institucions, públiques o privades, fent un especial émfasi en l'ambit educatiu, i 
alhora fomentant aixi la indústria informatica catalana. 

Cinque. El Ajuntament vetllara perqué a totes les comunicacions que els 
ciutadans poden realitzar informaticament es garanteixin els drets deis usuaris 
que ja utilitzen programan lliure. Aquesta normalització es garantira 
especialment al correu electrónic i a les pagines web, i es complementara el 
domini .es amb un domini .net. El Pla Estrategic de Sístemes i el Pla 
d'Administració Electrónica tenen en curs estudis per implementar-ha aviat. 

Sise. Per facilitar la conclusió d'aquests objectius, s'establiran convenis amb 
altres administracions d'ambit internacional que es troben avanc;ades en aquest 
procés, per tal de compartir experiencies, eines formatives i programari. Així 
mateix, per fomentar la coordinació i la cooperació al respecte, es promouran 
acords amb altres administracions locals, les cambres de comerc;, la Diputacíó 
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions públiques 
que hi estiguin interessades. 
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