Dins del procés de unificació i racionalització del programari municipal, i seguint amb la
tendència actual de les administracions públiques d’adoptar, en la mesura que siga possible,
programari lliure, l’Ajuntament de Gandia ha decidit implantar, entre altres, les següents
ferramentes:
-

Per a ofimàtica (Editor de text, fulla de càlcul, etc.): LibreOffice
Per a la gestió del correu electrónic: Thunderbird
Per a disseny gràfic: Gimp

Des del Departament d’Informàtica es prendran les mesures necessàries per instal·lar les
ferramentes d'ofimàtica i correu electrònic a tots els treballadors municipals i facilitar la migració
de les dades actuals.
Qualsevol ordinador que s’instal·le de nou per part del Departament d'Informàtica portarà
únicament les ferramentes software autoritzades per l’Ajuntament de Gandia.
Donat l’alt ús de les ferramentes d'ofimàtica, i per facilitat la implantació del nou programari, es
procedirà a la realització de cursos o tallers per formar al personal en les diferencies del nou
programari respecte al que estiga utilitzant-se actualment, tot i que les diferencies son mínimes.
Una vegada finalitzades les accions formatives, es procedirà a desinstal·lar les ferramentes que
s’estigueren utilitzant prèviament.
Es recorda als treballadors municipals que no està permesa la instal·lació i/o utilització de
ferramentes software que no siguen programari lliure o per a les quals no es dispose de
llicència.
En el cas que hi haja necessitats que no puguen ser cobertes per programari lliure s’estudiarà,
en cada cas, quina és la millor solució per a l’Ajuntament de Gandia.
José Manuel Prieto Part
(Firmat digitalment segons codificació al marge)
Regidor delegat d’Administració, Modernització i Govern Obert
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