
 
 

Moció per impulsar el programari i la 
tecnologia lliure i de fonts obertes a 
Viladecans 

 
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 al servei de les 
administracions públiques.  
  
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 l'economia de la Unió Europea. Aquest estalvi no només 
està motivat per les llicències, sinó també per la reducció de la taxa 
de fracàs dels projectes i per la millora dels costos de manteniment 
del codi font (uns costos que equivalen al 30% del mercat global de 
programari segons el mateix estudi). 
  
L'ús de programari lliure per part de les administracions també 
significa un increment notable de 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 
l'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 interès privat dels productors. 
  
Des de la perspectiva de les administracions públiques, la indústria 
del programari lliure també ofereix importants avantatges. Una de les 
principals característiques d'aquesta indústria 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 PIMES i autònoms amb 
presència local.  
 
Quan 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 PIMES tecnològiques orientades al programari lliure i aquestes 
configuren una important xarxa d'innovació que es 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 
compost 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 d'Interoperabilitat”, en el qual, estipula que les 
condicions d'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 adoptat 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 
construït 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. 
 

 
Atès que el programari lliure representa una oportunitat, demostrada 
per diferents organismes públics, com per exemple ajuntaments 
grans com Barcelona, Sabadell, Badalona, Mataró, Terrassa, Sant 
Cugat, Castelldefels i petits com ara Sant Sadurní d’Anoia, 



 
 

Castellbisbal, Vallirana, Sant Joan de Vilatorrada, Cubelles, Roses i 
Vacarisses entre altres o com el Consell Comarcal d’Osona i l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona, per la millora de l'eficiència, l'estalvi i 
la modernització de les administracions públiques. 
 
Atès que mitjançant la compra de serveis i programari de fonts 
obertes s'afavoreixen les indústries TIC locals alhora que 
s'incrementa l'autonomia tecnològica i les garanties d'estabilitat en 
les inversions. 
 
Atès 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. 
 
Atès que el món evoluciona cap al programari el lliure. 
 
Atès que l’Ajuntament de Viladecans 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 
(PCs amb SO Ubuntu, Office LibreOffice). 
 
Atès 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». 
 
Atès que ha evolucionat molt el programari lliure en el món de la 
geoinformació i que està clarament contrastada la seva eficàcia i 
qualitat vers el programari llicenciat. 
 
Atès que el 2011, l’Ajuntament de Viladecans va realitzar un projecte 
de millora molt important al Sistema d'informació Geogràfica elevant 
la consistència de la informació i augmentant l'ús d'aquestes eines a 
altres departaments de l'Ajuntament. 
 
Atès que en l'àmbit dels Sistemes d'Informació Geogràfica i de la 
gestió del territori de programari lliure són punters en 
desenvolupament. 



 
 

 
Atès que tot i que l'utilitzen pel que fa a visualització a altres 
departaments de l'Ajuntament, el responsable de la gestió de les 
bases de dades és l'oficina SIG. Atès que aquesta oficina i els seus 
tècnics són una eina fonamental per a la millora dels serveis públics 
se’ls ha de dotar de les millors eines per desenvolupar de forma 
acurada aquesta tasca. Atès que la geolocalització és avui fonamental 
i transformadora de les relacions entre govern i ciutadania. Atès que 
l’anàlisi geoespacial  i la visualització comprensible de grans 
quantitats de dades (dades obertes, sensors, smart cities, etc.), és 
una eina fonamental pels govern locals en la presa de decisions. Atès 
que la monitorització permanent de les activitats de la ciutadania en 
el lloc on passen possibilita descobrir patrons de comportament, que 
permeten anticipar-se a problemes i situacions crítiques. L’evolució 
cap a la societat del coneixement demana que les dades, com a 
 peces bàsiques, existeixin, siguin accessibles i interoperables. Atès 
que la geoinformació és base i motor de la innovació i cal valorar-la i 
potenciar-la per treure tot el valor que aquesta aporta en la generació 
i gestió de serveis a la ciutadania.  
 
Atès que l'Ajuntament abona anualment pel manteniment de les 
llicències d'ArcGIG 30.000 € anuals i caldria afegir les de la base 
Oracle. Cal remarcar que Oracle per defecte no permet 
emmagatzemar geometries i que per tant cal comprar una llicència 
extraordinària (d’uns 30.000 € més) que es diu Oracle Spatial, mòdul 
similar a PostGIS per PostgreSQL. 
 
Atès que la migració a programari lliure (QGIS, PostgreSQL amb el 
mòdul PostGIS) pot suposar un estalvi econòmic a curt termini i un 
gran estalvi a llarg termini. 
 
Atès que existeixen experiències positives de caràcter local i estatal 
com per exemple l'entitat de dret públic Institut Cartogràfic de 
Catalunya referència en cartografia, geodèsia i SIG a Catalunya i 
l'Estat. 
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACORDS: 
 
 
Primer.- Que els tècnics de sistemes de comunicació i informació de 
l'Ajuntament,  realitzin un informe que avaluï econòmicament i 
operativament (amb altra programari de la corporació)  l’actual 
programari de GIS (ArcGis), versus  altres solucions basades en 
programari lliure (QGIS, Postgre-Postgis). 
 
 
 
Segon.- Que en l’avaluació els serveis tècnics municipals revisaran la 
integració amb la BBDD corporativa que és Oracle i, per tant, amb la 
resta d'aplicacions corporatives; l'escalabilitat del producte i, per tant, 
el cost de manteniment per una empresa solvent; la formació 
necessària; i les experiències similars en administració pública amb 
sistemes d'informació similars al de l'Ajuntament de Viladecans  
 
 
Tercer.- Aquest informe  d'avaluació es presentarà a la comissió 
informativa de presidència.  
 
Quart.- Continuar amb la tasca que realitza l’Ajuntament de 
Viladecans de valorar, cada vegada que s’ha de renovar una llicència 
d’un programari llicenciat, la substitució per un programari lliure i 
executar aquesta substitució si la valoració és positiva. A més, en els 
plecs de l’Ajuntament es continuaran demanant els programaris més 
adequats a les necessitats corporatives i si els licitadors proposen 
programari lliure es prioritzaran com sempre, si compleixen amb els 
plecs municipals i, per tant, es donen totes les garanties de 
funcionalitat, escalabilitat i integritat.  

 
Viladecans, 27 de juliol de 2017 


