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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER L’ÚS DE PROGRAMARI LLIURE I 
DADES OBERTES A L’AJUNTAMENT 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Cal posar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) a l’abast de tota la 
ciutadania, per garantir el dret al seu ús a totes les persones sense cap discriminació per 
motius socioeconòmics o cap altre, ajudant a superar la fractura digital. 
 
L’accés al programari es veu restringit per polítiques diverses en forma de contractes, 
llicències o patents, que en limiten l’ús i discriminen uns sectors de la població 
dificultant-los o impedint-los l’accés en condicions legals i amb garantia de qualitat. 
 
El programari lliure, en canvi, permet la llibertat d’ús universal per a qualsevol propòsit, 
a més de la possibilitat d’estudiar lliurement com funcionen els programes, de 
redistribuir-los lliurement, i d’introduir-hi canvis i millores segons les pròpies 
necessitats, dels quals després se’n beneficia la comunitat en fer-se públiques aquestes 
millores. 
 
La introducció de programari lliure a l’administració resol també diversos problemes 
existents: redueix el cost destinat al programari pels ajuntaments, possibilita que tota la 
ciutadania pugui relacionar-se amb l’administració per via telemàtica sense necessitat 
de llicències privatives, i facilita i abarateix l’ús de programari en català gràcies a la 
traducció d’aquest per part de comunitats de voluntaris. 
 
Altres avantatges importants són l’accessibilitat, l’adaptabilitat i interoperabilitat, la 
privacitat i seguretat, la transparència, la difusió de la cultura de comunitat i propietat 
col·lectiva, el foment de l’economia social i cooperativa i de proximitat, i la sobirania 
tecnològica. 
 
En la mateixa línia, l’adopció de polítiques de dades obertes o “open data” també 
aprofundeix en la transparència, la garantia del dret a la informació de la ciutadania i el 
foment de la participació, permetent a la població accedir a les dades de què disposa 
l’administració, treballar amb elles i utilitzar-les de la manera que es consideri, 
aconseguint nous resultats i solucions i fent-los públics per a benefici de la comunitat. 
 
Tant l’ús de programari lliure com de dades obertes han assolit actualment un alt grau 
de consolidació tant en el teixit econòmic i social com en l’administració pública, així 
com un increment del seu ús en recerca científica i desenvolupament tecnològic dut a 
terme per exemple en les universitats catalanes. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 
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PRIMER.- Apostar per l’ús de programari lliure a l’administració, estudiant, 
planificant i realitzant un procés de migració a tecnologies de lliure llicenciament del 
software utilitzat a l’administració municipal de l’Ajuntament i la Pinassa. 

SEGON.- Identificar quines de les dades de què disposa l’administració municipal 
poden ser utilitzades com a “open data” (dades obertes), amb tal de permetre i 
fomentar que les dades siguin públiques, accessibles i utilitzables per part de la 
ciutadania. 

TERCER.- Facilitar al personal tècnic de l’administració municipal (especialment de 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions -TIC-) l’accés a eines 
i programari lliure i a la generació i ús de dades obertes, així com formació en aquests 
àmbits, possibilitant un major coneixement i facilitant així la incorporació d’aquestes. 

QUART.- Estudiar la possibilitat d’establir com a clàusules de mèrit en les 
contractacions, convenis i subvencions (especialment les de l’àmbit de les TIC) la 
utilització, desenvolupament, distribució o difusió de programari lliure en català així 
com la utilització i foment de les dades obertes. 

Estudiar així mateix altres possibles formes de contribuir al foment de la producció, 
promoció, distribució i ús conjunt d’aquestes eines, mitjançant la coordinació i 
cooperació d’altres agents, si s’escau. 

CINQUÈ.- Difondre i promoure entre la població i les entitats l’existència de 
programari lliure en català i les característiques diferencials d’aquest tipus de 
llicències, així com la definició i la potencialitat de les dades obertes i la informació 
sobre on i quines poden trobar. 

SISÈ.- Prendre com a exemple les polítiques similars que s’han desenvolupat amb 
èxit en municipis propers, així com mantenir contactes i possible coordinació amb els 
Ajuntaments i entitats responsables que es consideri oportú. 

SETÈ.- Publicar i difondre aquests acords i traslladar-los al Consell del Poble. Fer-los 
arribar també a l’Associació d’Usuaris i Usuàries de GNU/Linux en Llengua Catalana 
(Caliu), a l’Associació Softcatalà, al Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de 
Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

Premià de Dalt, Països Catalans, 1 de desembre de 2017  
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 

 
 


