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CAPÍTULO 1.-  INTRODUCIÓN

A Amtega renova un ano máis a súa aposta polo software libre, mediante a realización de 
diversas actuacións que se desenvolverán para a difusión de solucións tecnolóxicas de sof-
tware libre.  O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades 
promovidas dende a administración pública en colaboración cos axentes galegos do Sof-
tware Libre para a difusión e o fomento do uso de Software Libre en Galicia en tres ámbi-
tos principais de actuación: cidadanía, empresas e a propia administración pública. 

Estas actuacións serán desenvolvidas un ano máis contando coa colaboración de diferen-
tes axentes do tecido do software libre en Galicia como son a asociación de empresas de 
software libre de Galicia (AGASOL), as asociacións de usuarios e usuarias de software libre 
(AGUSL), as universidades galegas (CIXUG), os colexios profesionais de informática, etc. 
Todos eles contarán co apoio da AMTEGA e a súa Oficina de Software Libre para maximi-
zar a coordinación e obtención de resultados.

Dentro do ámbito empresarial, o GAIASTECH será o elemento central ao redor do que pi-
votarán as actuacións de fomento das TIC en xeral e do Software Libre en particular, con 
especial atención ás tecnoloxías emerxentes, que permitan enriquecer o tecido empresa-
rial galego. As actuacións enfocaranse a promover a oferta de solucións de calidade base-
adas en software libre dirixida ás empresas, a través de sesións de difusión no propio cen-
tro, a través da difusión no portal mancomun.gal e do resto de canles dixitais da Amtega. 
Os estudos do Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSI-
MGA) sobre a evolución do uso do software libre serven de base para coñecer e responder 
o máis axeitadamente posible as necesidades das empresas galegas.

No eido da reutilización de software libre na administración pública, as principais liñas de 
actuación consistirán en manter a aposta pola reutilización de software para o desenvol-
vemento de novos servizos, a difusión entre os responsables TIC de casos de éxito dou-
tras administracións públicas, a difusión dos casos de éxito propios fóra da nosa comuni-
dade así como a publicación e liberación de novas solucións de software desenvolvidas 
pola Xunta de Galicia.

No ámbito da cidadanía cómpre destacar as actuacións que se promoverán a través da 
Rede CeMIT, a colaboración coas AGUSL e o CIXUG no eido universitario. Reforzarase a di-
fusión do software libre para a cidadanía, igual que no caso das empresas, a través do 
portal mancomun.gal, incorporando novos medios de difusión potenciando a elaboración 
de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación.
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CAPÍTULO 2.-  SOFTWARE LIBRE NO ÁMBITO EMPRESARIAL

A difusión do Software Libre nas empresas é un dos ámbitos de actuación aos que a 
Amtega presta especial atención como medio para contribuír á mellora da eficacia e com-
petitividade deste sector. 

As actuacións desenvolvidas neste ámbito lévanse a cabo tanto a través do GAIASTECH 
co apoio da Oficina de Software Libre da Amtega como por medio da difusión no portal 
mancomun.gal. Así mesmo cóntase tamén coa colaboración de  AGASOL (Asociación de 
Empresas Galegas de Software Libre).

1.-  Fomento  da  presenza  do  software  libre  nas  actividades  do 
GAIASTECH

O GAIASTECH pretende lograr a transformación dixital do tecido produtivo e xerar pro-
dutos, solucións e servizos cunha pegada tecnolóxica, que proporcionen maior valor, inno-
vación e competitividade  creando un contorno axeitado para a confluencia de talento, 
emprendemento, innovación e xestión empresarial cos que construír novas propostas de 
valor.

Ao longo do ano 2022 no GAIASTECH promoveránse solucións de software libre dentro 
da súa oferta de actividades, sempre que sexa posible, e contando co apoio e asesora-
mento da Oficina de Software Libre da Amtega.

A Amtega contará un ano máis coa colaboración da Asociación de Empresas Galegas de 
Software Libre (AGASOL) na organización de actividades para achegar o software libre ao 
tecido empresarial galego.

2.-  GAIASTECH Cloud de solucións libres

O GAIASTECH Cloud é un servizo que serve para achegar demostracións de solucións li-
bres ao sector empresarial galego, unha das principais demandas identificadas no sector.

Este servizo dálle ás nosas empresas a oportunidade de probar solucións tecnolóxicas con 
licenza libre na nube durante un período de tempo. Deste xeito as empresas non deben 
preocuparse dos labores de instalación, configuración ou mantemento de ditas aplica-
cións, e poden centrarse na avaliación das funcionalidades da solución e da idoneidade da 
aplicación para o seu negocio.

A Oficina de Software Libre da Amtega é a encargada de seleccionar e preparar as instan-
cias de demostración destas solucións, baseándose na demanda do sector empresarial e 
nas correntes tecnolóxicas do momento. Durante o ano 2022 publicarase unha nova so-
lución libre no GAIASTECH Cloud, que se sumará as xa dispoñibles.

Ademais, como vén sendo habitual, esta publicación irá acompañada dunha serie de ac-
tuacións complementarias dirixidas a incrementar o coñecemento das súas solucións e a 
facilitar o seu uso, como a organización de obradoiros prácticos sobre o uso da aplica-
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ción, a publicación de videotitoriais breves e visuais do uso da aplicación e difusión 
de casos de éxito de implantación da solución. Así mesmo, durante este ano levarase a 
cabo tamén unha revisión de todas as solucións dispoñibles para avaliar as necesidades de 
actualización das mesmas.

3.-  Difusión tecnolóxica en software libre para pemes

Un demanda habitual das empresas galegas  é a necesidade de coñecer alternativas de 
software libre que se poidan adaptar ás súas necesidades. Para isto, durante o ano 2022 a 
Oficina de Software Libre da Amtega continuará a desenvolver distintas actuacións para 
dar a coñecer solucións de software libre que poidan resultar de interese para as empre-
sas.

Así manterase a publicación mensual do  boletín informativo con solucións libres em-
presariais que cubran necesidades básicas de xestión do día a día, tanto para PEMES do 
ámbito TIC como non TIC, así como ligazóns a novas ou artigos de interese; a publicación 
de  artigos tecnolóxicos sobre ferramentas libres orientados á empresa, centrándose 
en dar a coñecer casos de éxito, novidades do sector, boas prácticas no uso de solucións li-
bres, comparativas entre solucións alternativas etc. a través do portal mancomun.gal.

Finalmente, como complemento a estas actuacións, seguirá a ofrecerse o servizo de ase-
soramento ás empresas galegas sobre o proceso de liberación de software, asesoramento 
sobre alternativas libres para o seu negocio, apoio na procura de provedores galegos que 
oferten servizos sobre solucións libres etc.

4.-  Capacitación de profesionais TIC en materia de software libre

A formación continua é unha necesidade no ámbito empresarial,  imprescindible para a 
mellora dos profesionais e o incremento da competitividade das empresas. Na oferta for-
mativa en software libre, ademais da oferta xa mencionada do GAIASTECH, hai que sa-
lientar a formación ofertada polo Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG). Este 
centro trata de organizar a súa oferta formativa sempre en consonancia coa demanda de 
profesionais do mercado laboral e coma sempre, estará impregnada dunha forte presenza 
de solucións de software libre.

Algunha das temáticas sobre as que versarán os cursos son a administración de sistemas 
operativos GNU/Linux, automatización de infraestruturas con software libre, desenvolve-
mento web con estándares abertos e software libre, ou big data etc. todas elas temáticas 
con alta demanda no mercado laboral. Así, por exemplo, algúns dos cursos ofertados para 
o ano 2022 son:

• Introdución á programación en Java

• Desenvolvemento de aplicacións web con Angular

• Programación en Python

• Administración de sistemas operativos Linux - LPIC1

• Administración de bases de datos MySQL
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5.-  Estudo da evolución do uso do software libre en Galicia

Finalmente,o  Observatorio  da  Sociedade da  Información  e  a  Modernización  de  Galicia 
(OSIMGA), coa colaboración da Oficina de Software Libre, elaborará novas edicións dos es-
tudos de evolución do uso de software libre nas empresas de Galicia. 

Estes estudos permitirán non só coñecer a evolución do uso do software libre en Galicia 
senón tamén analizar a efectividade das actuacións que se desenvolven ao longo do ano 
para a difusión do software libre no sector empresarial así como detectar novas necesida-
des ou posibles carencias no sector. En base a isto poderanse definir novas actuacións ou 
propoñer as medidas correctoras necesarias para incrementar a presenza do software li-
bre no sector empresarial. 
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CAPÍTULO 3.-  SOFTWARE LIBRE PARA A CIDADANÍA

Outro dos eixos nos que se enfocan as actuacións de fomento e difusión do software libre 
dende a Amtega é a cidadanía. Neste ámbito a Amtega mantén a colaboración cos diver-
sos axentes do ecosistema galego do software libre,  como as Asociacións Galegas de 
Usuarios de Software Libre (AGUSL), o CIXUG das Universidades Galegas, e os Colexios 
Profesionais, para a organización de actividades de promoción de Software e Hardware Li-
bre para diferentes colectivos da cidadanía.

1.-  Difusión e potenciación dos servizos do portal mancomun.gal

O portal mancomun.gal manterase como o portal público de referencia na difusión de sof-
tware libre en Galicia. Nel, a Oficina de Software Libre da Amtega recolle as novas e a ac-
tualidade do ecosistema galego, ademais de servir de canle a través da que se dará conta 
das actuacións promovidas pola Amtega para o fomento do software libre na comunida-
de.

Como se vén facendo de xeito habitual, a través do portal reforzaranse outras actuacións 
que se veñen levando a cabo para a difusión do software libre entre a cidadanía, a través 
da publicación de material de elaboración propia, de carácter audiovisual, que comple-
menten outras liñas de actuación, como entrevistas, videotitoriais, pílulas informativas ou 
reportaxes sobre eventos.

O podcast de Mancomún, que tan boa acollida tivo dende o seu lanzamento, seguirá pre-
sente coa realización de dous programas mensuais, tocando temas diversos do software 
libre e facendo series especiais de programas dedicados a tecnoloxías e temáticas concre-
tas. Na liña de visibilización da presenza feminina no sector tecnolóxico, continuarase cos 
Faladoiros de Mancomún, charlas en formato vídeo-podcast, onde tanto as condutoras 
das conversas como as participantes son mulleres, creando así un ambiente cómodo para 
que mulleres do mundo tecnolóxico poidan expresarse e contar as súas experiencias, rela-
cionadas cos ámbitos do software e a cultura libres.

Por outra parte, a Amtega pon a disposición de toda a cidadanía outros servizos en mate-
ria de Software Libre como son o Repositorio Documental de Software Libre e o Repo-
sitorio de Software Libre de Galicia, ou Forxa de mancomun. Así, a cidadanía pode solici-
tar a publicación de calquera material formativo ou divulgativo sobre software libre con 
formato aberto, licenza libre e en lingua galega no Repositorio Documental. E a Forxa é un 
servizo ofrecido para que poida ser empregado como ferramenta de desenvolvemento de 
proxectos de software con licenza libre, que será empregado pola propia administración 
para a liberación dos seus propios proxectos.

2.-  Fomento das TIC e do software libre no sistema educativo non 
universitario

A Amtega mantén a súa aposta polo programa Abalar, cuxo obxectivo principal non é ou-
tro que a mellora do sistema educativo a través da integración plena das TIC na práctica 
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educativa. Un dos eixes de actuación deste programa é a capacitación e formación de pro-
fesorado, alumnado e familias así como a posta a disposición de contidos educativos dixi-
tais curriculares e complementarios. Eixos nos que se manterá o reforzo na formación no 
uso de ferramentas libres para a docencia e para a produción dixital de contidos e mate-
riais curriculares. Lembremos tamén que o software empregado nos equipos do alumnado 
dos centros adscritos ao programa Abalar é maioritariamente software libre.

Por outra banda a Amtega mantén a súa colaboración con distintos axentes do ecosiste-
ma do software libre galego para a difusión de software libre no eido educativo.

A colaboración neste ámbito coas Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre 
(AGUSL) materializarase na organización de diversas xornadas ou obradoiros de achega-
mento ao software, hardware e cultura libre dirixidos ao ámbito educativo e cidadanía en 
xeral. Así por exemplo, podemos mencionar que a asociación Bricolabs fará diversas acti-
vidades orientadas a contribuír á formación formación dos profesores de ensino non uni-
versitario, especialmente no que a robótica se refire.

Cómpre destacar tamén a continuidade da colaboración con AGASOL co  programa Girl 
STEM para despertar desde idades temperás entre as nenas o seu interese pola tecnolo-
xía e fomentar o talento e despertar vocacións tecnocientíficas. Celebraránse 15 obradoi-
ros formativos en concellos de Galicia dirixidos a rapazas de entre 8 e 15 anos. Nestes  
obradoiros traballaranse conceptos como a igualdade, o sentido crítico ante a tecnoloxía, 
o uso creativo da mesma ou a colaboración e o traballo en comunidade.

3.-  Formación e difusión en software libre no ámbito universitario

A formación e difusión do software libre no ámbito universitario ten unha importancia ca-
pital xa que se trata de formar ás novas xeracións de profesionais. A importancia de que 
na comunidade universitaria se traballe con software libre ten un impacto futuro funda-
mental, para entre outras cousas garantir boas prácticas como a transferencia de coñece-
mento ou a independencia tecnolóxica, cousa que co emprego de outro tipo de software 
non é posible.

As principais colaboracións neste ámbito serán novamente co Consorcio para o desenvol-
vemento de aplicacións para a Xestión Universitaria de Galicia (CIXUG) e tamén con certas 
AGUSL. 

O CIXUG manterá as mesmas liñas de actuación que vén desenvolvendo con éxito nos últi-
mos anos dirixidas a 3 áreas: a formación en software libre do persoal de administración 
e servizos, centrándose no persoal de soporte TIC, e do persoal docente e investigador; o 
servizo de asesoramento e asistencia en software libre para os responsables das áreas 
TIC e os técnicos das aulas onde se levan a cabo implantacións de software libre; e as ac-
cións de divulgación de software libre para a comunidade universitaria en xeral a través 
do portal web da Oficina de Software Libre, ademais de outros servizos como o Mirror 
FTP do CIXUG, a aula de teleformación, etc. 

Por parte das AGUSL podemos destacar a modo de exemplo algunha das principais actua-
cións previstas. Así a asociación Melisa prevé celebrar unha nova edición da Xornada de 
Usuarios de R en Galicia que ten por obxectivo promover o uso do software estatístico R 
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nos ámbitos académico e científico.  A asociación GPUL ten previsto retomar este ano 
2022 o GPUL School, unha serie de obradoiros de nivel básico para dar entrada a diferen-
tes tecnoloxías de software libre á comunidade universitaria, tanto alumnado da facultade 
de informática como ao resto de comunidade universitaria cun perfil menos técnico.

Premio ao mellor Traballo de Fin de Grao con Licenza Libre

A Amtega colaborará co CIXUG na convocatoria da XIV edición do Premio ao mellor Tra-
ballo de Fin de Grao con Licenza Libre. O obxectivo do premio é o fomento e o achega-
mento dos universitarios galegos ao software libre, e a apertura a novas posibilidades de 
emprego relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación, xa que o sof-
tware libre constitúe unha área de traballo en crecemento.

Un ano máis CIXUG continuará coa difusión entre o profesorado titor de TFG e reforzará o 
apoio ao alumnado na resolucións de dúbidas de como levar a cabo un proxecto con sof-
tware libre e publicalo con licenza libre.

Así mesmo, contarase coa colaboración do resto de axentes do ecosistema galego do sof-
tware libre para a difusión e apoio ao mesmo, destacando un ano máis a colaboración de 
GPUL nesta iniciativa.

4.-  Actividades de difusión e formación en software libre para a 
cidadanía

As actividades de difusión e formación en software libre dirixidas á cidadanía continuarán 
a desenvolverse en colaboración cos aliados dixitais. Neste contexto, a Rede CeMIT será 
un dos principais actores destas actuacións, incidindo nos ámbitos da alfabetización e a 
capacitación dixitais, desenvolvendo actuacións de sensibilización e capacitación, tendo 
sempre o software libre como ferramenta esencial para contribuír a acadar as metas per-
seguidas. Para reforzar a actividade da rede CeMIT en software libre, este ano contarase 
coa participación de AGASOL, que vai elaborar unha serie de recursos formativos desti-
nados tanto á cidadanía como aos axentes dinamizadores das aulas.  As temáticas 
atenderán ás demandas detectadas no público destinatario. 

Nesta mesma liña a Oficina de Software Libre fará unha análise das necesidades e de-
mandas dos axentes dinamizadores e  ofrecerá varios obradoiros destinados a que os 
axentes se poidan formar en diferentes tecnoloxías de software libre para poder impartir 
formacións nesas mesmas temáticas á cidadanía.

Un ano máis e grazas ao convenio de colaboración coas Asociacións Galegas de Usuarios 
de Software Libre (AGUSL), realizaranse ao longo da xeografía galega unha chea de activi-
dades de difusión e achegamento ao software, hardware e cultura libre, en diversos for-
matos e orientadas a colectivos diversos. Entre elas podemos nomear algunhas a modo 
de exemplo.

A asociación Melisa prevé continuar coa sua aposta pola difusión e formación en tecno-
loxía e software libre nos centros penitenciarios. A asociación Amigus mantén no seu 
plan de actuación actividades iniciadas con éxito no ano anterior como Amigus Labs Kids, 

Plan de Acción Software Libre 2022 Páx 14

https://www.mancomun.gal/premiopfc/presentacion/
https://www.mancomun.gal/premiopfc/presentacion/


un laboratorio de creación que favorece o desenvolvemento da intelixencia, a creativi-
dade e a imaxinación de nenas e nenos menores de 16 anos . O obxectivo é ofrecerlles 
un lugar onde se estimula o pensamento e prodúcese innovación, un espazo onde se re- 
alizan actividades educativas e lúdicas nas que se empregan software e hardware libres. 
Teñen previsto tamén a realización de charlas e obradoiros sobre distintas ferramentas 
ou tecnoloxías libres.

A Industriosa realizará diversos obradoiros de temática diversa, ao redor de diferentes 
tecnoloxías de hardware libre, que cubrirán aspectos como a robótica, enerxías renova-
bles ou o Internet das Cousas (IoT).

Pola súa parte, GPUL mantén os seus convenios de colaboración coa Coordinadora Gale-
ga de ONGD achegándolles asesoramento en tecnoloxías libres e axuda para a migración 
e mantemento dos seus servizos con software libre.

5.-  Celebración en Galicia do congreso esLibre

Este ano 2022 destaca pola celebración en Galicia do congreso de software libre esLibre, 
un evento que conta con achegar a nosa comunidade entre 150 e 200 persoas dende todo 
o territorio nacional. O congreso esLibre é un encontro de persoas interesadas nas tecno-
loxías e na cultura libre,  enfocado en compartir  coñecemento e experiencias sobre as 
mesmas.

A organización do mesmo contará principalmente coa asociación GALPon e participarán 
tamén outras asociacións galegas. Ademais AGASOL organizará un espazo dentro do con-
greso máis orientado ás empresas.

A importancia de poder celebrar este tipo de eventos na nosa comunidade radica na posi-
bilidade de contar con empresas e persoas relevantes do mundo do software libre, de ca-
rácter nacional na nosa comunidade, así tamén como dar a coñecer á comunidade de sof-
tware libre galego en ámbitos nacionais.
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CAPÍTULO 4.-  SOFTWARE LIBRE NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.-  Fomento da publicación de software libre pola administración 
pública

Mantense o obxectivo de promover a reutilización das aplicacións desenvolvidas pola 
administración pública tanto na propia administración autonómica, como noutras admi-
nistracións públicas, empresas e por parte da cidadanía en xeral, segundo as recomenda-
cións recollidas no Esquema Nacional de Interoperabilidade nesta materia. 

Traballarase na publicación con licenza libre de polo menos un novo proxecto desen-
volvidos pola Xunta de Galicia,  seleccionado en base á súa potencial reutilizabilidade. 
Así mesmo realizarase a difusión sobre as solucións liberadas a nivel estatal e europeo. A 
fin de maximizar o público obxectivo destas liberacións,  daranse a coñecer as solucións 
desenvolvidas en Galicia a través do Catálogo do  Centro de Transferencia Tecnolóxica 
(CTT) ou do Portal JoinUp da Comisión Europea.

Manterase o apoio dende a Oficina de Software Libre da Amtega aos responsables TIC na 
aplicación do  Procedemento de liberación de software da Xunta de Galicia. A través 
deste servizo, calquera responsable de proxectos tecnolóxicos da Xunta de Galicia pode 
solicitar a realización dun informe de viabilidade da liberación dun proxecto software. A 
oficina encargarase de realizar a análise do código dos desenvolvementos co obxectivo de 
verificar que estean libres de fragmentos e dependencias con software non libre, e polo 
tanto certificar que é posible a súa liberación, así como indicar as condicións en que se 
pode proceder á mesma. Ademais, unha vez elaborado este informe, apoiará aos respon-
sables no desenvolvemento dos distintos pasos do procedemento de Liberación de Sof-
tware da Xunta de Galicia. 

Durante o 2022 está prevista a publicación dunha nova versión do Procedemento de Libe-
ración de software da Xunta de Galicia e tamén da Guía de boas prácticas para a libera-
ción de publicacións, nun novo formato e como unha publicación única. Ademais, asociada 
a esta nova publicación faranse diversas actividades de difusión.

2.-  Servizo  de  asesoramento  sobre  ferramentas  libres  e 
estándares abertos aos responsables TIC da Xunta de Galicia

A Amtega continuará a fomentar a reutilización de software libre de calidade no ámbito 
da mellora da administración pública así como a implantación e o uso de estándares aber-
tos en cumprimento da normativa en materia de reutilización e uso de estándares abertos 
segundo o Esquema Nacional de Interoperabilidade.

Para isto a Oficina de Software Libre da Amtega continuará realizando unha difusión pe-
riódica de solucións e de casos de éxito de implantación de Software Libre noutras admi-
nistracións públicas a través do boletín en materia de reutilización destinado aos res-
ponsables TIC da Xunta de Galicia, e dispoñible para calquera outra administración públi-
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ca e para a cidadanía en xeral a través do portal mancomun.gal. Durante este ano 2022 
está previsto a renovación deste boletín cun novo formato.

Así mesmo proporcionarase un servizo de asesoramento en materia de Software Libre 
e reutilización aos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.  A través deste servizo 
responderá a consultas para a identificación de alternativas en software libre que cubran 
unha necesidade concreta, a elaboración de análise de cláusulas de licenciamento ou pro-
piedade intelectual a incluír nas contratacións TIC, a elaboración de informe sobre a ma-
durez dunha solución libre preidentificada ou a  identificación de posibles melloras no so-
porte de estándares nos servizos de administración electrónica, etc

Ademais, a Oficina de Software Libre manterá unha  vixilancia proactiva para garantir 
que as ferramentas de eAdministración para a comunicación coa cidadanía e as empresas 
cumpren co principio de non discriminación por escolla tecnolóxica.

3.-  Formación en software libre para o empregado público

A formación e capacitación dos empregados públicos en materia de software e cultura li-
bres é crucial para o éxito do fomento do uso e implantación de software libre na admi-
nistración pública. 

O Plan Formativo Ofimático de Galicia, en colaboración coa EGAP, contempla a progra-
mación de accións formativas no ámbito de competencias en materia de ofimática orien-
tadas á posterior obtención do Certificado en Competencias Dixitais CODIX. Prevese a ce-
lebración de máis de 4.000 horas de teleformación en ferramentas de software libre.  

Por outra parte, o Plan anual de formación do profesorado dependente da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, conta con multitude de accións formati-
vas e de acompañamento á implantación e desenvolvemento de Edixgal nos centros edu-
cativos, como por exemplo cursos básicos do contorno e equipamento ABALAR, entre ou-
tros.

4.-  Fomento  do  uso  de  software  libre  nos  novos  servizos  da 
administración

Nesta área mantense a estratexia de actuación que se vén desenvolvendo nos últimos 
anos consistente na aposta pola reutilización de software e o emprego de solucións libres 
na plataforma corporativa de desenvolvemento e integración continua para o desenvolve-
mento de novos servizos e mantemento dos actuais.

Arquitectura, infraestruturas e sistemas

Durante o ano 2022, o servizo de infraestrutura de sistemas dará continuidade ao sistema 
de automatización baseado en Ansible, focalizándose na creación de diferentes roles 
que permitan o provisionamento automatizado de distintas contornas e configuracións 
nos diferentes sistemas empregados na Amtega.
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No que respecta á plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións conti-
nuará fomentándose o seu uso para os proxectos de desenvolvemento da Amtega e xes-
tionándose a evolución da mesma, actualizando a novas versións os seus compoñentes, 
como Jenkins ou Nexus. Continuarase empregando Ansible para a automatización da alta 
e despregue de novos proxectos. Cómpre lembrar que esta plataforma define as solucións 
recomendadas e admitidas para as distintas ferramentas necesarias no ciclo de desenvol-
vemento de proxectos tic , e que a meirande parte das mesmas son libres. Así, por exem-
plo,  emprégase  Redmine para o  seguimento de proxectos,  Nexus como repositorio de 
compoñentes  de  software,  Subversion  como sistema de  control  de  versións,  TestLink 
como sistema de xestión de probas de software, Jmeter para a execución de probas de 
carga, Jenkins como motor de integración continua ou Sonar para a avaliación automática 
da calidade do código. Por outra parte, salientar tamén outras solucións corporativas para 
distintos tipos de servizos son software libre como é o caso das solucións para o desen-
volvemento de portais web (Drupal, Wordpress), a xestión documental (Alfresco) ou pla-
taforma de teleformación (Moodle).

Durante o ano 2022 avanzarase na implantación dun GitLab corporativo así como tamén 
se seguirán empregando ferramentas de comunicación como Jitsi ou BigBlueButton.

Así pois, o software libre é unha ferramenta transversal para a consecución da  transfor-
mación e modernización tecnolóxica dos sistemas que dan soporte ao funcionamento da 
administración electrónica e dos distintos ámbitos sectoriais. A continuación menciónanse 
algúns dos proxectos máis destacados ou relevantes.
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CAPÍTULO 5.-  ACCIÓNS EN COLABORACIÓN CON AXENTES SOFTWARE 
LIBRE

Como xa se destacou en varios apartados deste documento, a AMTEGA colabora activa-
mente cos diferentes actores do ecosistema galego de software libre  para levar a cabo 
accións de difusión que teñan un maior impacto na nosa comunidade.

O labor dende a Amtega é de coordinación, de xeito que se canalicen todas as sinerxías  
para que estas accións teñan un maior impacto e cheguen ao maior número de persoas 
posible.

1.-  Convenio de colaboración con AGASOL

A través do Convenio de colaboración coa Asociación de Empresas Galegas de Software 
Libre, AGASOL, desenvolveranse actuacións de formación, capacitación e promoción do 
software libre e o uso de estándares abertos en Galicia, para o fomento da Sociedade da 
Información. 

AGASOL achegará a súa experiencia de máis de 10 anos e a de todas as súas empresas 
asociadas co fin de achegar o máximo posible o software libre ao resto do tecido empre-
sarial galego. Así este ano 2022 celebrará diversas xornadas encamiñadas a mostrar ferra-
mentas de xestión de software libre para empresas e preparará materiais formativos para 
a Rede CeMIT. Así mesmo, colaborará no Programa Girl STEM para o fomento das voca-
cións STEM nas nenas e na organización en Galicia do congreso nacional de software libre 
“esLibre”.

2.-  Convenio de colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría 
Técnica en Informática de Galicia (CPETIG)

A través do Convenio de colaboración co CPETIG desenvolveranse unha serie de activida-
des para o fomento da sociedade da información, entre as que se promoverá o uso do sof-
tware libre naquelas nas que sexa posible.

Concretamente o CPETIG organizará xornadas formativas en torno á ferramenta infor-
mática Scratch, distribuída con licenza libre, que permite aos usuarios programar historias 
interactivas, xogos e animacións, e compartilas en liña con outros membros da comunida-
de.

3.-  Convenio  de  colaboración  co  Consorcio  para  o 
desenvolvemento  de  aplicacións  informáticas  de  xestión 
universitaria de Galicia (CIXUG)

A través do Convenio de colaboración co Consorcio para o desenvolvemento de aplica-
cións Informáticas de Xestión Universitaria de Galicia desenvolveranse unha serie de ac-

Plan de Acción Software Libre 2022 Páx 21



tuacións para continuar a impulsar a promoción e fomento do uso de software libre no 
ámbito universitario.

Estas actividades terán ámbito de aplicación nas tres universidades Galegas na procu-
ra da reutilización conxunta do investimento realizado.

As principais actuacións desta oficina durante o 2022 centraranse en ofrecer formación 
específica en software libre para os membros da comunidade universitaria, ben a través 
de xornadas divulgativas, cursos ou obradoiros abertos ao público en xeral ou ben forma-
ción específica para o persoal de soporte técnico das universidades. Ademais manterán os 
servizos web que viñan ofrecendo á comunidade universitaria así como a súa colaboración 
coa tradución de software libre ao galego. Finalmente destacar un ano máis a colabora-
ción na organización do Premio ao Mellor Traballo de Fin de Grao con licenza Libre.

4.-  Convenio de colaboración coas AGUSL

A través do Convenio de colaboración coas Asociacións Galegas de Usuarios de Software 
Libre apoiarase o labor social e voluntario que estas asociacións veñen desempeñando a 
prol do fomento, desenvolvemento e implantación do software libre en Galicia. Este ano 
son 6 asociacións as que asinan este convenio de colaboración: A Industriosa, Amigus, Bri-
colabs, GALPon, GPUL e Melisa.

No marco deste convenio, as AGUSL colaborarán coa Amtega na celebración de xornadas 
de divulgación, obradoiros e cursos de formación sobre software e hardware libre dirixi-
dos á cidadanía; na elaboración de documentación en galego de forma que se facilite a 
formación sobre tecnoloxías libres na nosa lingua; no fomento e difusión da localización 
de software libre ao galego contribuíndo así á normalización da nosa lingua nas TIC; na vi-
sibilización de Galicia nas comunidades de software e hardware libre a través da partici-
pación e organización de conferencias de carácter nacional ou internacional ou coa difu-
sión de proxectos de interese social desenvolvidos na nosa comunidade; e finalmente no 
fomento do software libre en proxectos de cooperación ou solidariedade social.
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