
Proposta  de  resolució  per  impulsar  el  programari  i  la  tecnologia  lliure  i  de  fonts
obertes a l'Ajuntament de Terrassa.

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; d’acord
amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta
Corporació:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El programari lliure i de fonts obertes és un element clau en la millora i modernització
dels sistemes i equipaments informàtics de les administracions públiques. Iniciatives
com l'”Horitzó 2020” i la “Open Source Strategy (2014 – 2017)” impulsades per la UE
i  la  CE,  han posat de relleu la  importància del  programari  lliure  com un element
d'estalvi, modernització i autonomia tecnològica de les administracions públiques. 

A l’any 2015, l’Ajuntament de Terrassa ha signat contractes per la compra de llicències
i  drets  d’ús  de programari  privatiu  per  valor  de 1.250.000 €.  El   80% d’aquesta
despesa ha estat per un mateix proveïdor de programari mitjançant un concurs públic
en el qual només s’hi ha presentat un únic licitador.

L'adopció  de  solucions  tecnològiques  basades  en  programari  lliure  permeten  un
important estalvi ja que les seves llicències no tenen costos associats i l'accés al codi
font permet pràctiques de reutilització i compartició sempre amb un règim de plenes
garanties i 100% legal. Un estudi del CENATIC (2013) estimava que el programari
lliure ha significat un estalvi de 114.000 milions anuals en el conjunt de la economia
de la  Unió Europea.  Aquest estalvi  no només està motivat per les llicències, sinó
també, per la reducció de la taxa de fracàs del projectes i per la millora dels costos de
manteniment del codi font (uns costos que equivalen al 30% del mercat global de
programari segons els mateix estudi).

L'ús de programari lliure per part de les administracions també significa un increment
notable l'autonomia tecnològica i la independència envers els fabricants. El codi obert,
el seu sistema de llicències i la lògica de desenvolupament en forma de comunitats,
permeten  minimitzar  la  dependència  dels  fabricants  augmentant  així  la  eficiència
tecnològica dels seus productes i la optimització de la inversió pública. El codi obert és
garantia de la perdurabilitat i resiliència de les aplicacions que se'n deriven ja que
ofereix  transparència  en  el  seu  funcionament  i  afavoreix  que  sempre  es  pugui
reprendre  el  desenvolupament  d'aquestes  aplicacions  més  enllà  de  decisions
motivades per d’interès privat dels productors.

Des de la perspectiva de les administracions públiques, la industria del programari
lliure  també  ofereix  importants  avantatges.  Una  de  les  principals  característiques
d'aquesta industria és que fonamenta la seva competitivitat en la capacitat d'oferir
serveis d'alt valor afegit centrats en la innovació, la personalització i la proximitat amb
la demanda. És per tant, un tipus d'indústria que defuig de les lògiques d'escala i que
està principalment formada per PYMES i autònoms amb presència local. Quant les
administracions públiques adquireixen serveis i programari de codi obert també estan
ajudant al desenvolupament del sector TIC local i contribuint a la millora de la seva



competitivitat mitjançant la innovació a escala local. Europa és la regió líder mundial
en  presència  de  PYMES  tecnològiques  orientades  al  programari  lliure  i  aquestes
configuren una important xarxa d'innovació que és localitza a les nostres ciutats i que
pot ser un actor destacat en  la transformació necessària del model econòmic actual.

És necessari  recordar que la llei  de contractes del  sector públic 3/2011 introdueix
mesures  que  impedeixen  afavorir  licitadors  en  funció  de  prescripcions  o
especificacions tècniques discriminatòries com per exemple una marca concreta o una
patent (Art 117.8). Aquestes mesures van encaminades a vetllar per l'establiment
d'un marc que faciliti la interoperabilitat en els diferents serveis de les administracions
electròniques. Aquest marc d'interoperabilitat està composat per un seguit de normes,
criteris i recomanacions sobre quins han de ser els instruments bàsics per aquesta. El
fonament  d'aquest  marc  passa  per  l’adopció  de  formats  tecnològics  estàndards  i
oberts.  En aquest  sentit,  la  Comissió  Europea ha definit  un  seguit  de  directrius  i
recomanacions  que  constitueixen  el  que  es  coneix  com  a  “Marc  Europeu  de
Interoperabilitat”, en el qual, estipula que les condicions de interoperabilitat només es
poden garantir amb l'ús d'estàndards de codi obert.

Aquests estàndards són aquells que tenen un cost d'ús baix i que no hi ha restriccions
en el seu accés. Són públics, s'han adoptant en processos oberts de decisió i els seus
drets de propietat intel·lectual estan dipositats en organitzacions sense ànim de lucre
sobre una base de lliure accés. El programari lliure i de fonts obertes s'ha construir
mitjançant estàndards d'aquest tipus i la seva indústria i les comunitats d'usuaris que
el mantenen són també les que vetllen pel manteniment d'aquests estàndards,

ATÉS que el programari lliure representa una oportunitat, demostrada per diferents
organismes públics,  per la millora de l'eficiència,  l'estalvi i  la modernització de les
administracions públiques. 

ATÉS que mitjançant la compra de serveis i programari de fonts obertes s'afavoreixen
les  industries  TIC  locals  a  l'hora  que  s'incrementa  l'autonomia  tecnològica  i  les
garanties d'estabilitat en les inversions.

ATÉS que mitjançant l'adopció de tecnologies basades amb codi obert augmenta la
capacitat  d'interoperabilitat,  s'afavoreix  la  lliure  competència  entre  operadors  i
s'ajusta  a  les  recomanacions  i  directives  de  la  legislació  vigent  sobre  contractes
públics.

ATÉS QUE L’Ajuntament  de  Terrassa  ja  fa  ús  de programari  lliure  en  determinats
entorns com ara:

Sistemes operatius:

_ CentOS: versions 4.4, 6.5 i 6.6
_ Debian: versions 3.1, 5.0 i 6.0
_ Oracle Enterprise Linux (OEL)

En total hi ha 40 servidors. 

A la vegada, també s’estan proporcionant serveis basats en eines de programari lliure
en els entorns següents (Webs, Gestió de sistemes, bases de dades, etc):

Apache, Tomcat, MySQL, Liferay, JBOSS, eBD, Wordpress, Joomla, LogAnalyzer,
VMTurbo, Zabbix, GestióIP (IP address management), NFS – SAMBA...



En els llocs de treball (PC’s) es disposa de programari lliure en l’entorn ofimàtic, com
ara:

_Open Office (equivalent al word, excel, powerpoint, etc)
_Libre Office (una versió equivalent al sistema anterior).

D’altra  banda,  el  consistori  i  les  empreses  municipals  disposen  de  programari
comercial  que restringeix l’àmbit de sistemes que hi són compatibles (T-SYSTEMS,
ORACLE, SAGE, ....)

ATÉS que l’Ajuntament de Terrassa participa  en el  fòrum Cloud4Cities,  liderat  per
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’adoptar programari lliure, entre d’altres, en les
estacions de treball d’usuaris (PC’s UBUNTU).

Addicionalment,  la  tendència  es  utilitzar  serveis  en  el  núvol  que,  com  a  tals,
independitzen  les  plataformes  de  programari  d’aquests,  i  poden  oferir  un  servei
directe al consistori, amb garanties de màxima disponibilitat 24x7 (365 dies a l’any).

ATÉS que  la llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics diu
literalment:  “los  ciudadanos  podran  escojer  las  aplicaciones  o  sistemas  para
relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilizen estándares
abiertos, aspecto que grarantiza el Software Libre” , i que el  Real Decret 4/2010
del  8  de gener diu  literalment:  Las  Administraciones  públicas  deberán tener  en
cuenta les soluciones disponibles de libre reutilización para cubrir sus necesidades, así
como, deberán de publicar el código de sus aplicaciones, tanto las desarrolladas como
las que estén en curso”;

proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.-  Constituir  una  comissió  tècnica  d'estudi,  si  és  necessari  amb  experts
externs, que elabori, en el moment de renovar llicències de programari, estudis de
viabilitat per l'adopció de solucions lliures existents en el mercat. Aquesta comissió
serà  la  responsable  de  justificar  les  futures  renovacions  de  llicències  privatives
mitjançant informes pertinents on es deixi clar que no existeix cap alternativa lliure al
mercat i que la renovació de llicències privatives és estrictament necessària. Aquests
informes  de  renovació  és  faran  arribar  a  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  que
correspongui.

Segon.- Substitució progressiva dels paquets d’ofimàtica amb llicències privatives per
paquets  d’ofimàtica  amb  llicències  lliures  en  el  termini  de  tres  anys.  Aquesta
substitució ha de garantir:

_ La plena compatibilitat amb els sistemes de gestió existents i/o futurs.

_ Garantir la homogeneïtat en l’administració tècnica dels sistemes existents.



_ La justificació del seu ús més enllà de criteris estrictament econòmics (costos ocults:
major nombre d’entorns a administrar, nous tècnics especialitzats, suport de tercers,
formació als usuaris, etc).

_ La optimització  dels  processos de gestió,  com a mínim, al  nivell  que es troben
actualment (evitar la duplicitat de plataformes, sistemes, processos, …)

-  La  seguretat  i  permanència  necessàries  pel  funcionament  d’una  administració
pública que ha de garantir la qualitat en la prestació de serveis públics a la ciutadania.

Els serveis tècnics només destinaran programari privatiu d’ofimàtica en els casos que
sigui absolutament indispensable per a les tasques a realitzar i  amb la justificació
tècnica pertinent per part dels responsables tècnics de l'àrea en qüestió. 

Tercer.- En el termini  d'un any, elaborar una guia metodològica que contempli  la
progressiva implementació de sistemes operatius lliures basats en Linux als equips
informàtics municipals. Aquesta Guia metodològica ha de planificar la substitució de
sistemes operatius privatius per sistemes operatius lliures en el termini de 3 anys.
Aquesta guia metodològica ha d’especificar el número concret de llicències a substituir
i haurà de contemplar , inevitablement, les fases següents:

_ La identificació preliminar dels entorns on pugui ser d’aplicació el programari lliure.

_ L’anàlisi exhaustiu d’aquests i que permeti determinar:

_ L’opció de programari lliure més idònia a implantar (a curt, mig i llarg termini)

_  Els  amidaments  afectats  per  aquesta  opció  (p.e.  nombre  de  sistemes,  llocs  de
treball, etc).

_ La compatibilitat (integració) del programari amb la resta de sistemes d’informació.

_ Les accions associades a la gestió del canvi (implantació, formació, etc).

_ Una anàlisi cost-benefici de l’opció escollida.

_ La planificació realista per a la implantació de la solució basada en programari lliure.

Els pressupostos del any 2017 han d'incloure la dotació necessària per la planificació i
l’ inici d’elaboració d'aquesta. 

Quart.- Incloure a les polítiques de compra d'equipaments tecnològics clàusules que
obliguin als proveïdors a incloure controladors compatibles amb Linux.

Cinquè.-  Incorporar les llicències GPL (General Public License) o EUPL  (European
Public License) a tots els desenvolupaments propis realitzats pels tècnics municipals
de l'Ajuntament. Incorporar aquestes, o altres llicències lliures, als desenvolupaments
que  l'Ajuntament  de  Terrassa  encarregui  a  tercers  via  plecs  de  condicions  i/o
requeriments de  contractació.  



Xavier Matilla Ayala 

Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú
Terrassa 21 de novembre de 2016


