
MOCIÓ SOBRE L’ÚS DEL PROGRAMARI LLIURE EN LLENGUA 
CATALANA A L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 
Tenint en compte que en l’era de la societat de la informació i la comunicació, l’ús de l’ofimàtica és cada dia més present
i que ha arribat a ser imprescindible en tota la gestió municipal.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de la Societat de la Informació del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha optat per impulsar la implantació decidida del programari lliure a
tota l’administració, per fer front a l’increment del programari propietari, que actualment es troba en mans de les grans
multinacionals 
 
Vist que el programari lliure dóna als seus usuaris la llibertat de copiar-lo, distribuir-lo, millorar-lo i de fer públiques
les possibles millores de manera que tothom se’n pugui beneficiar sense cap cost, i es troba disponible en forma de
codi obert,  contràriament  al programari anomenat propietari, que es troba subjecte a les limitacions de compra de
llicències, genera dificultat en les actualitzacions o incompatibilitat entre programes.  
 
Atès que el programari lliure presenta actualment unes garanties de privadesa, qualitat, accessibilitat i seguretat per
als ciutadans, i que representa un estalvi considerable per a l’Administració en no haver de pagar llicències de
programari propietari i no estar supeditats a les condicions de mercat del proveïdor.  
 
Considerant que el fet que permeti  pot verificar, modificar o auditar els codis font dels programes contribueix a  evitar
riscos de manipulació o filtració de dades, amb les consegüents garanties de privacitat i seguretat  per als ciutadans,
que poden accedir als sistemes d’emmagatzematge i recuperació de les seves dades.  
 
Vist que la utilització del programari lliure no exclou en cap cas l’ús d’altre programari, que permet integrar-lo i és
compatible. 
 
Tenint en compte que la llengua catalana encara ha d’avançar molt en el món de les tecnologies de la informació i la
comunicació,  i vist el progrés en aquest sentit que ha suposat la traducció i localització de programes en aquesta
llengua per part dels impulsors i difusors de les plataformes lliures. 
 
Atès el paper que ha de tenir l’Ajuntament en la contribució al progrés de les tecnologies de la informació, fomentar la
innovació tecnològica i avançar en la normalització lingüística de la llengua catalana en aquest àmbit. 
 
Atès que ja s’ha aplicat el sistema a altres ciutats catalanes, 
 
PROPOSEM: 
 
1. Que es reconeguin els avantatges tecnològics, econòmics i socials que suposa la introducció del programari lliure. 
2. Que es promoguin el desenvolupament, la distribució i l’ús de programari lliure en l’equipament informàtic de

l’Ajuntament i en la ciutadania en general.  
3. Que es garanteixi que  la informació  generada des de l’àmbit municipal sigui accessible a través de qualsevol

plataforma i qualsevol navegador, i a partir d’interfícies obertes i públiques.   
4. Que l’Ajuntament d’Olot s’adhereixi a la campanya que promou Softcatalà per l’ús del programari lliure a

l’administració pública  
[http://www.softcatala.org/admpub/manifest.htm] 

5. Que es traslladi  aquesta moció als organismes i serveis dependents d’altres administracions amb seu a la ciutat 
d’Olot.  

 
 

Olot, 20 d’abril de 2005
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