
  

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
migrat al LibreOffice.

Habitants

Caldes de Montbui 13.914

Can Valls i Torre del Negrell 1.651

Lledoners, els 173

Saulons i la Finca Ribó, els 1.448

Superfície 37,5 km²

Altitud 203 msnm

Població (2013[1])

  • Densitat 17.156 hab.

457,49 hab/km²

Dades: 2011. Font: Idescat

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Can_Valls_i_Torre_del_Negrell&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Els_Lledoners&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Els_Saulons_i_la_Finca_Rib%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://www.idescat.cat/nomenclatures/nomencla?TC=3&V0=4
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 PARC EQUIPS AJUNTAMENT

PCs 167

WINDOWS 7 83

WINDOWS XP 68

UBUNTU 18 EL TOC (5) CASES M.(10) LAB.FOTO (2)

LINKAT                           8                       PUNT TIC BIBLIOTECA



  

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
migrat al LibreOffice.

 DESPESES ACTUALITZACIO LLICÈNCIES MS OFFICE

Num.Llicencies Actualització

Total Llicencies de MSOffice  123 MSOffice 2013     TOTAL

MSOffice 2003  72                  350,00 €       25.200 €

MSOffice  2007 55

MSOffice  2013-outlook- 72 79,9 € 5.752,80 €

Estalvi  amb LibreOffice 19.447,20 €
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migrat al LibreOffice.

 COST EQUIP BASIC AMB LIBREOFFICE

S.O. MSW7 140,00 €

LIBREOFFICE     0,00€

MS OUTLOOK   79,90 €

        TOTAL 219,90 €



  

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
migrat al LibreOffice.

 Inici migració: 2013

Usuaris Afectats:   140

S'han realitzat cursos de Formació a càrrec de la DIBA

S'ha comprovat la compatibilitat de la suite amb la resta de programari, positivament. 
(només problemes amb A3 Nomines)

Detectats problemes amb el gestor de Bases de Dades i seguirem utilitzant MS ACCES (8 
usuaris)

Alguns usuaris (5 de 140) han manifestat algun inconvenient al canvi per desconeixement 
de l'eina.

El client de correu seguira sent MS OUTLOOK (thunderbird dona problemes i no es veu 
segura la seva continuïtat...)



  

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
migrat al LibreOffice.

 LibreOffice és una suite de productivitat de qualitat professional integral . .

Hi ha una gran base d'usuaris de LibreOffice satisfets a tot el món, i està disponible en més 
de 30 idiomes i per a tots els principals sistemes operatius, incloent Microsoft Windows, 
Mac OS X i GNU / Linux

La fundació The Document Foundation , dona garantia de continuïtat. Reben el suport 
d'empreses com Google, Red Hot...http://es.libreoffice.org/

Estem confeccionant una normativa d'ús pel que fa a l'intercanvi de fitxers entre els usuaris 
de la corporació i tercers.

En general la migració la valorem com a molt satisfactòria.



  

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
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 Normativa d'ús pel que fa a l'intercanvi de fitxers.

DEFINICIO DE FORMATS 

L'OpenDocument és un format de fitxer estàndard, creat per OASIS, i també és conegut com 
a Format de Document Obert per Aplicacions Ofimàtiques.

El 30 de novembre de 2006 va ser aprovat com l'estàndard ISO 26300.
(http://ca.wikipedia.org/wiki/OpenDocument)

Text                   .odt i PDF per destinataris que no tinguin que editar.

Full de càlcul .ods

Presentació .odp 



  

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
migrat al LibreOffice.

 Format obert

Un format obert és una especificació per emmagatzemar dades 
digitals, publicada i patrocinada, habitualment, per una organització 
d'estàndards oberts, i lliure de restriccions legals i econòmiques 
d'ús. Un format obert ha de poder ser implementable lliurement per 
programes privatius o lliures, usant les llicències típiques de 
cadascun. Per contrast, els formats privatius són controlats i definits 
per interessos privats. Els formats oberts són un subconjunt dels 
estàndards oberts.
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 Format obert

Polítiques públiques

Als Estats Units, Massachusetts va esdevenir el primer Estat a legislar específicament 
respecte dels formats oberts per la seva importància per a arxius públics. Després que Eric 
Kriss, Secretari d'Administració i Finances de l'Estat, va anunciar una proposta per adoptar 
estàndards oberts, la Commonwealth de Massachusetts va convocar una cimera sobre 
formats oberts el 9 de juny de 2005. Hi van participar el secretari Kriss, Peter Quinn, 
Secretari Executiu de l'Estat, i representants de desenvolupadors de formats oberts i 
propietaris.

El 31 d'agost de 2005, Massachusetts va publicar un esborrany de la seva política sobre 
formats oberts que va subscriure explícitament l'ús dels formats OpenDocument d'OASIS a 
partir del 2007, esdevenint així el primer Estat en prender tal decisió. La implicació per als 
venedors de programes és que els seus productes (inclosa la suite Office de Microsoft, 
principal proveïdor actual de l'Estat de Massachusetts) han de suportar formats oberts a 
partir del 2007, o seran retirats dels ordinadors dels funcionaris de l'Estat. La decisió final 
va ser publicada el 21 de setembre de 2005.

La Unió Europea i diversos altres governs han anunciat la seva decisió d'adoptar polítiques 
similars.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Format_obert
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