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1. INTRODUC CIÓ 

L’elecció d’un projecte com aquest mai és una qüestió trivial, ja que un cop superades la majoria de les assignatures 

comences a plantejar-te com vols arrodonir la carrera universitària. 

 

En el meu cas, un cop superats aproximadament la meitat dels crèdits que vaig començar a pensar en quin tipus de 

projecte volia fer. Aquesta decisió va ser relativament fàcil ja que el món web sempre ha estat una fascinació per a 

mi i, per tant, no hi havia de donar masses voltes. Però, com tothom sap, el món web és excessivament ampli i havia 

d’especificar una mica més pel bé del propi projecte. Les idees que em venien al cap no acabaven d’entusiasmar-me 

i els projectes oferts a la facultat tampoc em feien el pes tot i reunir-me en diverses ocasions amb tutors amb grans 

projectes al cap. 

 

En aquella època, a mitjans de 2011, finalitzava la meva beca al departament d’ESAII, on m’havia endinsat al món 

Joomla durant tot un any, així que tafanejant la borsa de treball de la FIB vaig veure que a l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, ciutat natal i on resideixo, buscaven tres estudiants en pràctiques. La sort o el destí va fer que el meu 

currículum fos un dels seleccionats. 

 

Des de 2008 l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha apostat de forma decidida per el desenvolupament i implantació 

de l’administració electrònica i, arran d’això vaig tenir la possibilitat de desenvolupar part de la seu electrònica. 

Aquesta, com totes, té la voluntat d’acostar l’ajuntament de la ciutat als ciutadans de forma telemàtica amb l’ajut 

de les noves tecnologies. 

 

Un cop finalitzada i posada en marxa la seu, l’Ajuntament de Mollet del Vallès juntament amb altres 7 municipis del 

Baix Vallès i empreses privades van arribar a un acord per tal d’impulsar el negoci de la zona i, és per això, que entre 

d’altres decisions, es va considerar oportú desenvolupar una plataforma web on els empresaris i emprenedors 

poguessin disposar de la màxima informació per tal de facilitar el seu dia a dia. 

 

La plataforma que en aquesta memòria es presenta ha estat desenvolupada per mi al complet, així com tot l’anàlisis 

previ i conseqüent especificació. Les reunions mantingudes amb els diferents stakeholders del projecte van ser 

organitzades pels corresponents serveis de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Alcaldia, Administració Electrònia i 

TIC), les quals van comptar amb la meva presència quan així es requeria. Els diversos portals web es poden visitar a: 

https://www.baix-valles.cat. 

1.1. MOTIVACIÓ  

La possibilitat de realitzar el desenvolupament d’aquest portal web em garantia un dels requeriments que perseguia 

a l’hora de realitzar el projecte de fi de carrera. La meva voluntat era que, allò que desenvolupés no quedes oblidat en 

un calaix i servís per quelcom més que ajudar-me a acabar la carrera. 
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La proposta tenia tots els al·licients que un estudiant d’últim curs de carrera desitja: decisió per portar el projecte 

endavant per part de totes les parts involucrades, recolzament per part del Cap del Servei TIC en vers els meus 

coneixements, ganes d’aprendre amb el desenvolupament, els recursos necessaris per tirar-lo endavant,... 

 

A més a més, amb la realització del projecte no només podia posar en pràctica tot allò aprés de forma teòrica durant 

les assignatures cursades tots aquests anys, sinó que també m’ha permès haver de prendre les decisions que cada 

moment creia oportunes i haver d’aprofundir en el coneixement de nous patrons arquitectònics i llenguatges de 

programació. 

 

Per últim, la realització d’aquesta memòria m’ha aportat molt de treball i molta experiència en quan a la 

organització i estructuració de la informació acumulada durant tot el procés per tal d’encabir-ho en aquest 

document. 

1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 

Aquest document està dividit en 8 capítols, els quals passem a detallar a continuació. 

 

El primer capítol és únicament introductori. 

 

En el segon, es presenta un informe de definició de tot el projecte on es detallen els requisits tinguts en compte així 

com els objectius marcats i assolits. 

 

Al tercer, aprofundim en l’informe de definició presentat anteriorment realitzant un anàlisis de requisits, el 

diagrama de casos d’ús i, per últim, la conseqüent especificació. 

 

En el quart capítol parlem del desenvolupament del projecte en si un cop els requisits i la especificació està clara. En 

aquest capítol s’intenta donar resposta a totes les decisions presses. 

 

En el cinquè, fem un breu repàs de les tecnologies més emprades per tal de conèixer-les amb una mica més de 

profunditat: història, evolució, característiques, versions... 

 

En els apartats sis i set parlem de la planificació i metodologia utilitzada en tot el projecte. 

 

A continuació, en el capítol vuitè es detalla la planificació del projecte i una valoració econòmica de tot el cost del 

projecte: des de l’anàlisi de requisits fins al desenvolupament i redacció de la memòria. 

 

En el capítol nou, es presenten les conclusions i millores del projecte. 
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Per últim, en el desè afegim uns annexos en forma d’esquema de l’arquitectura tecnològica per una banda i de 

captures de la plataforma web objecte d’aquest projecte final de carrera. 
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2. INFORME DE DEFINICIÓ 

La crisis econòmica iniciada l’any 2008 va esdevenir en una situació complexa que l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, junt amb altres 7 ajuntaments geogràficament propers, va voler afrontar amb una iniciativa que aglutinava el 

món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), el sector empresarial i el de l’emprenedoria. 

 

Arran de la definició d’aquesta meta, l’any 2012 es va obtenir una subvenció dels Fons Europeus de 

Desenvolupament Regional (FEDER) i la Diputació de Barcelona per a la creació (i difusió) d’una Plataforma web per a 

empresaris i emprenedors del Baix Vallès.  

 

Aquest projecte, liderat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, compta amb la participació dels següents municipis: 

 La Llagosta. 

 Martorelles. 

 Mollet del Vallès. 

 Montmeló. 

 Montornès del Vallès. 

 Parets del Vallès. 

 Santa Perpètua de Mogoda. 

 Sant Fost de Campsentelles. 

 

A més, aquesta participació pública es completa amb la participació d’ens privats pròxims al territori convertint 

aquesta iniciativa en una col·laboració entre ens de caràcter públic i privat. Concretament participen en aquest 

projecte: 

 Agrupació d’Industrials del Baix Vallès. 

 Cambra de Comerç de Barcelona. 

 Cambra de Comerç de Sabadell. 

 Camerdata, SA. 

 Camerfirma, SA. 

 Cecot. 

 CIESC – Consell Intersectorial d’Empresaris. 

 Firmaprofesional. 

 PIMEC – Petita i mitjana empresa de Catalunya. 

 UEI Cerclem – Unió Empresarial Intersectorial, Cercle d’Empresaris. 

2.1. DESCRICPIÓ DELS OBJE CTIUS 

Fruit d’aquesta col·laboració público-privada, i entre d’altres fites que no entren en l’abast del projecte, s’acorda el 

desenvolupament d’una plataforma web amb les següents característiques: 
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OBJECTIUS GENERALS 

1. Que dins de la plataforma web resultant s’integraran 8 portals web diferents, un per cada ajuntament 

participant. 

2. Que el desenvolupament s’ha de realitzar pensant en la possibilitat que un cop finalitzat, els municipis 

participants tenen la potestat d’allotjar el seu portal en servidors propis. Aquesta decisió no ha d’afectar a 

la integritat i funcionalitats del projecte global. 

3. Que per cada portal web, es podrà accedir als serveis comuns presents en tots els portals web i als serveis 

particulars de l’ajuntament corresponent. 

SERVEIS COMUNS 

4. Serveis de negoci en línia. 

a. Seran oferts pels ens privats, els quals  estaran agrupats pel propi ens que l’ofereix. 

b. Per cada portal web, només podran mostrar-se aquells serveis que siguin d’un ens privat el qual 

tingui potestat en actuar en aquell municipi. 

c. Cada servei tindrà la seva pròpia fitxa informativa amb una descripció i el mètode d’adquisició 

que l’ens privat consideri oportú. 

d. Cada ens podrà destacar un dels seus serveis, el qual serà visible de forma permanent en 

cadascun dels portals. Així mateix es portarà un recompte de visites per cada servei. 

e. Podran ser cercats per paraules clau 

5. Tràmits amb altres administracions públiques. 

a. Recull de la informació i enllaços dels tràmits que a dia d’avui ja es poden realitzar a través de 

mitjans telemàtics amb aquelles administracions susceptibles de que empresaris i emprenedors 

de la zona geogràfica d’influència es relacionin. 

b. Els tràmits seran llistats per una classificació segons la tipologia del tràmit o segons 

l’administració pública que l’ofereix. 

c. Podran ser cercats per: 

 L’administració pública que l’ofereix. 

 La classificació del tràmit. 

 Pel tipus de curs (presencial o en línia). 

 A qui va adreçat (empresari, emprenedor o autònom). 

 Paraules clau. 

6. Informació d’utilitat. 

a. Recull de la informació rellevant per a empresaris i emprenedors en àmbits com són la creació 

d’empreses, el finançament, la internacionalització, la formació o la innovació 

b. La diferent informació serà llistada agrupada pels àmbits citats anteriorment. 

c. Podran ser cercats per: 

 L’entitat que ofereix la informació. 

 Els àmbits relatius a la informació. 
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 Paraules clau. 

7. Oferta formativa. 

a. Publicació del conjunt d’activitats formatives, tant presencials, com a distància, que es 

desenvoluparan en cada municipi i que a més es publicarà com a esdeveniment d’agenda. 

b. L’oferta formativa, serà pròpia de cada municipi, però es mostrarà en cadascun dels portals per a 

la màxima difusió. 

c. Seran publicades de forma cronològica ascendent (excepte les ofertes formatives passades). 

d. Cada oferta formativa disposarà d’una fitxa amb les següents dades: 

 Títol de la formació. 

 Municipi on s’ofereix. 

 Data d’inici. 

 Data de finalització. 

 Horari. 

 Descripció. 

e. Cada oferta formativa tindrà la possibilitat d’associar el material formatiu que consideri oportú. 

f. Es podran cercar per paraules clau. 

8. Material formatiu. 

a. Espai reservat per publicar material d’interès per empresaris i emprenedors tals com 

presentacions, documentació de cursos, cursos de formació en línia, etc. 

b. Seran llistats de forma cronològica. 

c. S’associaran a l’oferta formativa corresponent, tal i com s’ha indicat en el punt anterior. 

d. Es podran cercar per paraules clau. 

9. Agenda. 

a. Calendari que contindrà les activitats i ofertes formatives organitzades en cada municipi 

d’interès per a empresaris i emprenedors. 

b. Al portal web de cada un dels municipis es mostrarà l’agenda específica d’aquell municipi i, per 

altra banda, l’agenda conjunta de tots els municipis participants. 

c. Cada esdeveniment d’agenda disposarà d’una fitxa amb les següents dades: 

 Títol de l’esdeveniment. 

 Municipi que l’organitza. 

 Data d’inici. 

 Data de finalització. 

 Horari. 

 Descripció. 

d. Es podran cercar per paraules clau. 
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SERVEIS PARTICUL ARS 

10. Tràmits de l’Ajuntament. 

a. Seran oferts per l’ajuntament i seran llistats agrupats per categories (pròpies de cada 

ajuntament). 

b. També podran ser cercats mitjançant paraules clau. 

c. Per a cada tràmit es tindrà la possibilitat d’enllaçar-lo directament a l’enllaç desitjat o a la fitxa 

informativa del tràmit. 

d. Cada tràmit disposarà de la possibilitat, com dèiem en el subpunt anterior, de tenir una fitxa 

informativa amb les següents dades: 

 Nom del tràmit. 

 Classificació. 

 Descripció. 

 Data de publicació del tràmit. 

 Data de despublicació del tràmit. 

11. Carpeta de l’empresa. 

a. Enllaç a la carpeta de l’empresa de l’ajuntament en qüestió, si s’escau. 

12. Tauler d’anuncis. 

a. Enllaç al tauler d’anuncis de l’ajuntament en qüestió, si s’escau. 

GESTIÓ DE LA PLATAFO RMA 

13. Cada ajuntament disposarà d’una part de gestió de les següents característiques: 

a. Hi haurà dos tipus d’usuari: Superadministrador i Administrador. 

b. Es podran gestionar els serveis particulars d’aquell ajuntament. 

c. Es podran gestionar els serveis comuns, propis d’aquell ajuntament, següents: oferta formativa, 

material formatiu, agenda. 

d. L’Ajuntament de Mollet del Vallès, com a líder del projecte, podrà a més a més gestionar els 

serveis comuns restants: serveis de negoci en línia, tràmits d’altres administracions públiques i 

informació d’utilitat 

14. Cada ens privat disposarà d’una part de gestió de les següents característiques: 

a. Hi haurà dos tipus d’usuari: Superadministrador i Administrador. 

b. Podran editar (de forma restringida) o eliminar els serveis de negoci en línia que ofereix. 
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2.2. OBJECTIUS REALITZATS 

A l’hora de la presentació d’aquest informe de definició, la Plataforma web per a empresaris i emprenedors del Baix 

Vallès ja és pública, complint tots els objectius descrits anteriorment. 

 

Concretament (numeració relacionada amb els objectius definits en l’apartat anterior): 

OBJECTIUS GENERALS 

1. S’han desenvolupat els 8 portals web interrelacionats entre si. 

2. S’han desenvolupat diferents serveis webs per tal de garantir la integritat i funcionalitat del global de la 

plataforma en cas que un dels municipis decidís allotjar el seu portal en un servidor propi. 

3. S’han desenvolupat els portals integrant la informació de tots els ajuntaments participants. 

SERVEIS COMUNS 

  4 a 9. S’han desenvolupat les funcionalitats dels serveis comuns tenint en compte els objectius descrits. 

SERVEIS PARTICUL ARS 

  10 a 12. S’han desenvolupat les funcionalitats dels serveis particulars tenint en compte els objectius descrits. 

GESTIÓ DE LA PLATAFO RMA 

13. S’ha desenvolupat per a cada un dels ajuntaments participants una part privada per tal de gestionar tota la 

informació de la qual és responsable. 

14. S’ha desenvolupat per a cada un dels ens privats participants una part privada per tal de gestionar tota la 

informació de la qual és responsable. 
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3. ESTUDI DEL PROJECTE 

Durant aquest capítol es presentaran els requisits del sistema web realitzat, així com els diagrames de casos d’ús per 

a cada un dels rols.  

 

Un cop realitzat els diferents diagrames, es presentarà l’especificació de cadascun dels casos d’ús, amb la que 

podrem definir els escenaris en el que es realitzen les accions per part de l’usuari de l’aplicació (amb un rol 

determinat), definint quins elements hi intervenen i quin resultat es produeix per a cada un dels casos. 

3.1. ANÀLISIS DE REQUISIT S 

A l’hora d’iniciar aquest projecte, només es tenia una idea general de què es volia: una plataforma web que aglutinés 

la informació dels 8 municipis i, que a més, disposés d’informació genèrica que es pogués consultar en qualsevol 

dels 8 portals. Tret d’això, la resta es va haver de decidir en reunions per tal d’enfocar de forma correcte tant el 

projecte com el desenvolupament. A continuació explicarem pas a pas els requeriments de la plataforma web. 

 

La primera decisió i, potser, la més important va ser que un cop desenvolupat tot el projecte cada ajuntament tenia 

la potestat de migrar el seu portal dels servidors ubicats a l’Ajuntament de Mollet del Vallès sense que aquest fet 

comportés cap pèrdua de funcionalitat. 

 

Una segona decisió presa va ser que, no totes les empreses privades col·laboradores serien presents en tots els 

portals web ja que, n’hi havia que no tenien jurisdicció sobre algun dels municipis. Per posar un exemple fàcil 

d’entendre: entre les empreses col·laboradores hi havia la Diputació de Barcelona, però també la Diputació de 

Sabadell i, en aquest cas en concret, la informació relativa a la Diputació de Barcelona seria present en tots els 

municipis menys en el de Santa Perpètua de Mogoda on hi apareixeria la informació relativa a la Diputació de 

Sabadell. 

 

La tercera gran decisió, i la qual ens permetrà realitzar els diagrames de casos d’ús posteriorment, va ésser el 

diferents tipus d’usuari que existirien. Estan definits a continuació: 

 Usuari Visitant: veuria tota la informació dels deferents portals, tenint en compte el municipi en qüestió. 

 Usuari Administrador Ajuntament: podrà gestionar tots els apartats del seu propi municipi. A més a més, 

els usuaris de l’Ajuntament de Mollet del Vallès podran gestionar tota la informació relativa a altres 

administracions públiques (que no siguin ajuntaments) i els serveis de negoci en línia de les empreses 

privades col·laboradores. 

 Usuari Superadministrador Ajuntament: a més de poder realitzar el que un usuari Administrador pot fer, 

podrà gestionar els usuaris del seu municipi. 

 Usuari Administrador Ens Privat: podrà gestionar els seus serveis de negoci en línia, l’oferta formativa i el 

material formatiu associat amb excepcions (no podrà crear-ne de nous i no podrà modificar certs camps 

dels ja creats). 
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 Usuari Superadministrador Ens Privat: a més de poder realitzar el que un usuari Administrador Ens Privat 

por fer, podrà gestionar els usuaris de la seva empresa. 

 

A continuació, es van decidir els funcionament de cadascun dels apartats i que passem a resumir a continuació: 

 Tràmits: es llistaran els tràmits del municipi corresponent a cada web. 

 Serveis de negoci en línia: es mostraran els serveis oferts per les empreses col·laboradores. En cada 

municipi només hi apareixeran els serveis que tenen hi jurisprudència. 

 Tràmits altres AAPP: es mostraran tràmits genèrics obtinguts d’altres administracions públiques. 

 Informació d’utilitat: de la mateixa manera que en el cas anterior, es mostrarà la informació que es creu 

interessant per als usuaris de la web. Aquesta informació serà extreta de webs d’altres administracions 

públiques. 

 Oferta formativa: llistat d’ofertes que tant els ajuntaments com les empreses col·laboradores posen en 

marxa. 

 Material formatiu: llistat de tot el material que està a disposició dels usuaris, ja sigui associat a una oferta 

formativa o no. 

 Agenda: en aquest apartat hi apareixeran tant esdeveniments que els gestors dels portals considerin 

interessants així com les dates de les diferents ofertes formatives. 

 

Per últim, i no menys important, es va decidir que hauria d’existir tant un formulari de contacte com un mapa web, 

el qual també ens permetria que Google l’utilitzés per a la seva indexació. 

3.2. DIAGRAMA DE CASOS D’ ÚS 

Un cas d’ús és una descripció de la seqüència d’interaccions que es produeixen entre un actor i el sistema per tal de 

realitzar una tasca específica. 

 

Com hem dit en el punt anterior, en el sistema hi intervindran 5 tipus d’usuaris diferents: 
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DIAGRAMA CASOS D’ÚS:  VISITANT  
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DIAGRAMA CASOS D’ÚS:  ADMI NISTRADOR AJUNTA MENT 

Superadministrador Ajuntament

Crear Tràmits

Editar Tràmits

Esborrar Tràmits

Crear

Classificació Tràmits

Editar

Classificació Tràmits

Esborrar

Classificació Tràmits

Crear Serveis de

negoci en línia

Editar Serveis de

negoci en línia

Esborrar Serveis de

negoci en línia

Crear Tràmits amb

altres AAPP

Editar Tràmits amb

altres AAPP

Esborrar Tràmits

amb altres AAPP

Crear Classificació

Tràmits amb altres AAPP

Editar Classificació

Tràmits amb altres AAPP

Crear Informació

d'utilitat

Editar Informació

d'utilitat

Esborar Informació

d'utilitat

Crear Oferta

formativa

Editar Oferta

formativa

Esborar Oferta

formativa

Crear Material

formatiu

Editar Material

formatiu

Esborrar Material

formatiu

Crear Esdeveniment

d'agenda

Editar

Esdeveniment d'agenda

Esborrar

Esdeveniment d'agenda

Esborrar Classificació

Tràmits amb altres AAPP

Login Logout

Contactar

 

 



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 17 

 

DIAGRAMA CASOS D’ÚS:  SUPERADMINISTRADOR A JUNTAME NT 

Superadministrador Ajuntament

Crear Tràmits

Editar Tràmits

Esborrar Tràmits

Crear

Classificació Tràmits

Editar

Classificació Tràmits
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DIAGRAMA CASOS D’ÚS:  ADMI NISTRADOR ENS PR IVAT 

Administrador Ens Privat

Crear Serveis de

negoci en línia

Editar Serveis de
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DIAGRAMA CASOS D’ÚS:  SUPERADMINISTRADOR E NS PRIVAT  

Superadministrador Ens Privat

Crear Serveis de

negoci en línia

Editar Serveis de

negoci en línia
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3. 3. ESPECIFICACIÓ 

CONSULTAR TRÀMITS 

Descripció: Es llisten els tràmits organitzats per classificació del municipi corresponent. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps de filtratge. 

 L’usuari fa clic al botó de cerca. 

 

 El sistema mostra els camps de filtratge 

 

 

 

 El sistema cerca totes les possibles classificacions 

de tràmits del municipi corresponent. 

 El sistema cerca per cada una de les classificacions, 

els tràmits existents tenint en compte les dades de 

filtratge. 

 El sistema mostra per pantalla la informació 

corresponent. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 
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CONSULTAR SERVEIS DE NEGOCI EN LÍNIA 

Descripció: Es llisten els serveis de negoci en línia per al municipi corresponent. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent 

 

 

 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps de filtratge. 

 L’usuari prem el botó de cerca. 

 

 El sistema llista tots els ens privats que tenen 

potestat d’oferir serveis en el municipi 

corresponent. 

 El sistema mostra els camps de filtratge. 

 

 

 

 El sistema cerca tots els ens privats que compleixen 

les dades de filtratge tenint en compte el municipi. 

 El sistema cerca per cada un dels ens privats, els 

serveis de negoci en línia existents tenint en 

compte les dades de filtratge. 

 El sistema mostra per pantalla la informació 

corresponent. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 
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CONSULTAR TRÀMITS AMB ALTRES AA.PP. 

Descripció: Es llisten els tràmits amb altres AA.PP. organitzats per classificació. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps de filtratge. 

 L’usuari fa clic al botó de cerca. 

 

 El sistema mostra els camps de filtratge. 

 

 

 

 El sistema cerca totes les possibles classificacions 

de tràmits amb altres AA.PP. 

 El sistema cerca per cada una de les classificacions, 

els tràmits amb altres AA.PP. existents tenint en 

compte les dades de filtratge. 

 El sistema mostra per pantalla la informació 

corresponent. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 

 

  



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 23 

 

CONSULTAR INFORMACIÓ D’UTILITAT 

Descripció: Es llista tota la informació d’utilitat per categories. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps de filtratge. 

 L’usuari fa clic al botó de cerca. 

 

 El sistema mostra els camps de filtratge. 

 

 

 

 El sistema cerca totes les possibles categories. 

 El sistema cerca, per cadascuna de les categories, 

les entitats que tenen informació d’utilitat. 

 El sistema cerca per cada una de les empreses de 

les categories, la informació d’utilitat tenint en 

compte les dades de filtratge. 

 El sistema mostra per pantalla la informació 

corresponent. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 
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CONSULTAR OFERTA FORMATIVA 

Descripció: Es llista tota l’oferta formativa existent, diferenciant si és del municipi al que pertany 

el portal o de la resta de municipis. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps de filtratge. 

 L’usuari fa clic al botó de cerca. 

 

 El sistema mostra els camps de filtratge. 

 

 

 

 El sistema cerca totes les ofertes formatives 

vigents tenint en compte les dades de filtratge. 

 El sistema mostra per pantalla la informació 

corresponent, separant les ofertes del municipi al 

que pertany el portal i agrupant les de la resta de 

municipis. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 

 

  



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 25 

 

CONSULTAR MATERIAL FORMATIU 

Descripció: Es llista tot el material formatiu existent, diferenciant si és del municipi al que 

pertany el portal o de la resta de municipis. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps de filtratge. 

 L’usuari fa clic al botó de cerca. 

 

 El sistema mostra els camps de filtratge. 

 

 

 

 El sistema cerca tot el material formatiu existent 

tenint en compte les dades de filtratge. 

 El sistema mostra per pantalla la informació 

corresponent, separant el material del municipi al 

que pertany el portal i agrupant les de la resta de 

municipis. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 
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CONSULTAR ESDEVENIMENTS D’AGENDA 

Descripció: Es llisten tots els esdeveniments d’agenda amb data igual o posterior a l’actual, 

diferenciant si és del municipi al que pertany el portal o de la resta de municipis. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps de filtratge. 

 L’usuari fa clic al botó de cerca. 

 

 El sistema mostra els camps de filtratge. 

 

 

 

 El sistema cerca tots els esdeveniments d’agenda 

amb data igual o posterior a l’actual i tenint en 

compte les dades de filtratge. 

 El sistema mostra per pantalla la informació 

corresponent, separant els esdeveniments del 

municipi al que pertany el portal i agrupant les de 

la resta de municipis. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 
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CONTACTAR 

Descripció: L’usuari es posa en contacte amb els administradors de la plataforma. 

Actor Principal: Usuari Visitant. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades desitjades en els 

camps corresponents. 

 L’usuari fa clic al botó d’enviar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari 

d’enviament. 

 

 

 

 El sistema envia un correu electrònic als 

administradors de la plataforma. 

 El sistema envia un correu a l’usuari amb les dades 

omplertes com a resguard. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant l’enviament satisfactori. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que l’usuari no introdueixi les dades en tots els camps obligatoris el sistema mostrarà per pantalla un 

missatge d’alerta. 

 En cas que el sistema no pugui enviar els correus electrònics mostrarà un missatge d’alerta. 
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LOGIN 

Descripció: S’accedeix a la part de gestió del portal. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

privat. 

Precondició: L’usuari no està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix el correu electrònic com a 

identificador i una clau. 

 

 El sistema redirigeix a la pantalla on hi ha el 

formulari d’accés. 

 

 

 El sistema comprova que les dades introduïdes són 

correctes. 

 Un cop validades les dades d’accés el sistema 

mostra la part privada, adequant les opcions al 

perfil d’usuari. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti que no s’han introduït tots els camps obligatoris, mostrarà un error per pantalla 

i no validarà les dades d’accés. 

 A l’hora de validar les dades, en cas d’error en aquestes, el sistema mostra un error per pantalla i es torna a 

mostrar el formulari d’accés. 
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LOGOUT 

Descripció: Es tanca la sessió d’usuari de la part privada. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

privat. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari prem el botó que tanca la sessió d’usuari 

de la part privada 

 

 

 

 El sistema elimina la sessió de l’usuari. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 
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CREAR TRÀMITS 

Descripció: Es crea un nou tràmit per l’ajuntament al qual pertany el portal. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta el nou tràmit. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta el tràmit en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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EDITAR TRÀMITS 

Descripció: S’edita un tràmit ja existent per l’ajuntament al qual pertany el portal. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades del tràmit ja existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica el tràmit. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar el tràmit en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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ESBORRAR TRÀMITS 

Descripció: S’esborra un tràmit de l’ajuntament al qual pertany el portal. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra tots els tràmits existents. 

 

 El sistema elimina el tràmit. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar el tràmit en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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CREAR CLASSIFICACIÓ DE TRÀMITS 

Descripció: Es crea una nova classificació de tràmits per l’ajuntament al qual pertany el portal. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta la nova classificació de 

tràmits. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta la classificació de tràmits en el sistema hi hagi un 

error es mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR CLASSIFICACIÓ DE TRÀMITS 

Descripció: S’edita una classificació de tràmits ja existent per l’ajuntament al qual pertany el 

portal. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades ja existents. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica la classificació de tràmits. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar la classificació de tràmits en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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ESBORRAR CLASSIFICACIÓ DE TRÀMITS 

Descripció: S’esborra una classificació de tràmit de l’ajuntament al qual pertany el portal. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra totes les classificacions de 

tràmits existents. 

 

 El sistema comprova que per a la classificació de 

tràmits a eliminar no hi ha cap tràmit associat. 

 El sistema elimina la classificació de tràmits. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, el sistema detecti que la classificació de tràmits a eliminar tingui associat almenys un tràmit, 

aquesta no s’eliminarà i s’indicarà per pantalla mitjançant un missatge d’error. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar la classificació de tràmits en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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CREAR SERVEIS DE NEGOCI EN LÍNIA 

Descripció: Es crea un nou servei de negoci en línia. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta el nou servei de negoci en 

línia. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta el servei de negoci en línia en el sistema hi hagi un 

error es mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR SERVEIS DE NEGOCI EN LÍNIA 

Descripció: S’edita un servei de negoci en línia ja existent 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o Ens Privat 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès o a un ens privat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries (tenint en 

compte que en cas d’usuaris d’ens privats i haurà 

camps que tindran bloquejats). 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades del servei de negoci en línia 

ja existent. 

 

 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica el servei de negoci en línia. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar el servei de negoci en línia en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 

 

  



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 38 

 

ESBORRAR SERVEIS DE NEGOCI EN LÍNIA 

Descripció: S’esborra un servei de negoci en línia. 

Actor Principal: Usuari administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra tots els serveis de negoci en línia 

existents. 

 

 El sistema elimina el servei de negoci en línia. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar el servei de negoci en línia en el sistema hi hagi un error 

es mostrarà un missatge per pantalla. 
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CREAR TRÀMITS AMB ALTRES AAPP 

Descripció: Es crea un nou tràmit amb altres AAPP. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta el nou tràmit amb altres 

AAPP. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta el tràmit amb altres AAPP en el sistema hi hagi un 

error es mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR TRÀMITS AMB ALTRES AAPP 

Descripció: S’edita un tràmit amb altres AAPP ja existent. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades del tràmit amb altres AAPP 

ja existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica el tràmit amb altres AAPP. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar el tràmit amb altres AAPP en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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ESBORRAR TRÀMITS AMB ALTRES AAPP 

Descripció: S’esborra un tràmit amb altres AAPP. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra tots els tràmits amb altres AAPP 

existents. 

 

 El sistema elimina el tràmit amb altres AAPP. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar el tràmit amb altres AAPP en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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CREAR CLASSIFICACIÓ DE TRÀMITS AMB ALTRES AAPP 

Descripció: Es crea una nova classificació de tràmits amb altres AAPP. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta la nova classificació de 

tràmits amb altres AAPP. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta la classificació de tràmits amb altres AAPP en el 

sistema hi hagi un error es mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR CLASSIFICACIÓ DE TRÀMITS AMB ALTRES AAPP 

Descripció: S’edita una classificació de tràmits amb altres AAPP ja existent. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades ja existents. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica la classificació de tràmits amb 

altres AAPP. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar la classificació de tràmits amb altres AAPP en el sistema hi 

hagi un error es mostrarà un missatge per pantalla. 
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ESBORRAR CLASSIFICACIÓ DE TRÀMITS AMB ALTRES AAPP 

Descripció: S’esborra una classificació de tràmit amb altres AAPP. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra totes les classificacions de 

tràmits existents. 

 

 El sistema comprova que per a la classificació de 

tràmits amb altres AAPP a eliminar no hi ha cap 

tràmit amb altres AAPP associat. 

 El sistema elimina la classificació de tràmits amb 

altres AAPP 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, el sistema detecti que la classificació de tràmits a eliminar tingui associat almenys un tràmit, 

aquesta no s’eliminarà i s’indicarà per pantalla mitjançant un missatge d’error. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar la classificació de tràmits amb altres AAPP en el sistema hi 

hagi un error es mostrarà un missatge per pantalla. 
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CREAR INFORMACIÓ D’UTILITAT 

Descripció: Es crea una nova informació d’utilitat. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta la nova informació 

d’utilitat. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta la informació d’utilitat en el sistema hi hagi un error 

es mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR INFORMACIÓ D’UTILITAT 

Descripció: S’edita una informació d’utilitat ja existent. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades de la informació d’utilitat 

ja existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica el la informació d’utilitat. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar la informació d’utilitat en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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ESBORRAR INFORMACIÓ D’UTILITAT 

Descripció: S’esborra una informació d’utilitat. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra totes les informacions d’utilitat 

existents. 

 

 El sistema elimina el la informació d’utilitat. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar la informació d’utilitat en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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CREAR OFERTA FORMATIVA 

Descripció: Es crea una nova oferta formativa. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

Privat. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual es vol associar l’oferta 

formativa o a un ens privat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta la nova oferta formativa. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta l’oferta formativa en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR OFERTA FORMATIVA 

Descripció: S’edita una oferta formativa ja existent. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

Privat. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual està associada l’oferta 

formativa o a un ens privat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades de l’oferta formativa ja 

existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica l’oferta formativa. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar l’oferta formativa en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 

 

  



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 50 

 

ESBORRAR OFERTA FORMATIVA 

Descripció: S’esborra una oferta formativa. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

Privat. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual està associada l’oferta 

formativa o a un ens privat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra totes les ofertes formatives 

existents. 

 

 El sistema verifica que l’oferta formativa no té cap 

material formatiu associat. 

 El sistema elimina l’oferta formativa. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que l’oferta formativa tingui associat un material formatiu, aquesta no s’eliminarà i es mostrarà un 

missatge d’error per pantalla. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar l’oferta formativa en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 

 

  



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 51 

 

CREAR MATERIAL FORMATIU 

Descripció: Es crea un nou material formatiu. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

Privat. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual es vol associar el material 

formatiu  o a un ens privat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta el nou material formatiu. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta el material formatiu en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR MATERIAL FORMATIU 

Descripció: S’edita un material formatiu ja existent. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

Privat. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual està associat el material 

formatiu o a un ens privat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades del material formatiu ja 

existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica el material formatiu. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar el material formatiu en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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ESBORRAR MATERIAL FORMATIU 

Descripció: S’esborra un material formatiu. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens 

Privat. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual està associat el material 

formatiu o a un ens privat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra tots els materials formatius 

existents. 

 

 El sistema elimina el material formatiu. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar el material formatiu en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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CREAR ESDEVENIMENT D’AGENDA 

Descripció: Es crea un nou esdeveniment d’agenda. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual es vol associar l’esdeveniment 

d’agenda. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta el nou esdeveniment 

d’agenda. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta l’esdeveniment d’agenda en el sistema hi hagi un 

error es mostrarà un missatge per pantalla. 
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EDITAR ESDEVENIMENT D’AGENDA 

Descripció: S’edita un esdeveniment d’agenda. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual està associat l’esdeveniment 

d’agenda. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades de l’esdeveniment 

d’agenda ja existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica l’esdeveniment d’agenda. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar l’esdeveniment d’agenda en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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ESBORRAR MATERIAL FORMATIU 

Descripció: S’esborra un esdeveniment d’agenda. 

Actor Principal: Usuari Administrador o usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat i pertany a l’ajuntament al qual està associat l’esdeveniment 

d’agenda. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra tots els esdeveniment d’agenda 

existents. 

 

 El sistema elimina l’esdeveniment d’agenda. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar l’esdeveniment d’agenda en el sistema hi hagi un error es 

mostrarà un missatge per pantalla. 
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CREAR ENTITATS 

Descripció: Es crea una nova entitat. 

Actor Principal: Usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta la nova entitat. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta la entitat en el sistema hi hagi un error es mostrarà 

un missatge per pantalla. 
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EDITAR ENTITATS 

Descripció: S’edita una entitat ja existent. 

Actor Principal: Usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades de l’entitat ja existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema modifica l’entitat. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar la entitat en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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ESBORRAR ENTITAT 

Descripció: S’esborra una entitat. 

Actor Principal: Usuari Superadministrador d’un Ajuntament. 

Precondició: L’usuari està registrat. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra totes les entitats existents. 

 

 El sistema valida que l’entitat no té cap servei de 

negoci en línia, tràmits amb altres AAPP, 

informació d’utilitat, oferta formativa o material 

formatiu associat. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que l’entitat a eliminar tingui associada serveis de negoci en línia, tràmits amb altres AAPP, 

informació d’utilitat, oferta formativa o material formatiu, aquesta no s’eliminarà i es mostrarà per pantalla 

un missatge d’error. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar el tràmit en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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CREAR USUARIS 

Descripció: Es crea un nou usuari. 

Actor Principal: Usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens Privat 

Precondició: L’usuari està registrat i ha de ser del municipi o de l’ens privat al qual es vol crear 

l’usuari. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari introdueix les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó crear. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

han estat omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema dona d’alta el nou usuari. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora de donar d’alta l’usuari en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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EDITAR USUARIS 

Descripció: S’edita un usuari ja existent 

Actor Principal: Usuari Superadministrador d’un Ajuntament o Ens Privat. 

Precondició: L’usuari està registrat i ha de ser del municipi o de l’ens privat al qual es vol editar 

l’usuari. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 

 L’usuari modifica les dades necessàries. 

 L’usuari prem el botó editar. 

 

 El sistema mostra els camps del formulari per 

pantalla amb les dades de l’usuari ja existent. 

 

 

 El sistema valida que tots els camps obligatoris 

estan omplerts i amb els valors corresponents. 

 El sistema valida que, en cas de modificar el perfil 

d’usuari a ‘Administrador’, no sigui l’únic 

existent. 

 El sistema modifica l’usuari. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant la creació satisfactòria. 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti errors en la introducció de dades mostrarà un missatge per pantalla especificant 

el camp o camps corresponents. 

 En cas que es modifiqui el perfil d’usuari a ‘Administrador’ i sigui l’únic existent amb aquest perfil no es 

procedirà a fer els canvis i el sistema mostrarà un missatge d’error per pantalla. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora modificar l’usuari en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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ESBORRAR USUARIS 

Descripció: S’esborra un tràmit de l’ajuntament al qual pertany el portal. 

Actor Principal: Usuari Superadministrador d’un Ajuntament o d’un Ens Privat 

Precondició: L’usuari està registrat i ha de ser del municipi o de l’ens privat al qual es vol editar 

l’usuari. 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

 L’usuari accedeix a l’apartat corresponent. 

 

 L’usuari prem el botó eliminar. 

 

 El sistema mostra tots els usuaris existents. 

 

 El sistema elimina l’usuari. 

 El sistema valida que, en cas de ser un usuari 

Superadministrador, hi hagi un altre amb el mateix 

perfil. 

 El sistema valida que no sigui el propi usuari. 

 El sistema mostra per pantalla un missatge 

anunciant que l’acció s’ha realitzat correctament 

Curs alternatiu d’esdeveniments 

 En cas que el sistema detecti que es vol eliminar l’únic usuari amb perfil Superadministrador no es procedirà 

a eliminar-lo i el sistema mostrarà un missatge d’error per pantalla. 

 En cas que el sistema detecti que es vol eliminar el propi usuari, no es procedirà a eliminar-lo i el sistema 

mostrarà un missatge d’error per pantalla. 

 En cas que, pel motiu que sigui, a l’hora d’eliminar el tràmit en el sistema hi hagi un error es mostrarà un 

missatge per pantalla. 
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4. DESENVOLUPAMENT  

Un cop clares les funcionalitats de la plataforma, els diversos casos d’ús i més concretament l’especificació 

d’aquestes s’havia de començar a realitzar el desenvolupament de tota la plataforma. 

 

Per a realitzar aquesta tasca era necessari un bon estudi del què es volia i com es volia, és a dir, l’informe de definició 

d’objectius i l’especificació de tots els cassos d’ús. Però també s’havia de prendre una decisió no menys important 

que era com portar a la pràctica tot l’estudi realitzat. Entre les moltes preguntes a les que s’havia de buscar resposta 

hi havia les següents: 

 Quina eina tecnològica emprar? Per a l’especificació donada és millor utilitzar un CMS o fer un 

desenvolupament a mida? 

 Tenint en compte que, un cop acabat el desenvolupament i posada en producció la plataforma, els 

ajuntaments participants tenien la potestat de migrar al seus servidors el seu portal, quina arquitectura 

tecnològica és millor emprar? 

 Sabent que tots vuit portals tenen informació pròpia, però també informació compartida. Quina solució 

tecnològica és la millor per tal que tots els portals rebin les dades independentment de la seva ubicació? 

 

Aquestes,  i moltes altres, són preguntes a les que intentarem donar solució en aquest capítol. 

4.1. MVC 

Com dèiem, una de les decisions més importants a prendre era l’eina tecnològica a utilitzar, però per prendre 

aquesta decisió sabien de tenir en compte les següents variables: 

 El poc temps per desenvolupar el projecte. Aquest era un dels grans inconvenient ja que per temes 

normatius a l’hora de rebre la subvenció per la que s’havia decidit tirar endavant el projecte només es 

disposava de 3 mesos. 

 Software lliure. Això era condició imprescindible, principalment per temes econòmics. 

 Eina de fàcil manteniment, ja que molts dels ajuntaments participants no disposaven del servei o 

departament informàtic adequat per tal de realitzar canvis en cas que fos necessari. De la mateixa manera 

que s’havia d’intentar que allò desenvolupat no fos de difícil comprensió. 

 Adaptable a l’especificitat de la plataforma. Concretament a la independència de portals, és a dir, la 

integritat de les dades tot i el canvi d’ubicació d’aquests. 

 

Les alternatives que tenim sobre la taula eren: 

 Utilitzar un CMS: es van estudiar diversos gestors de contingut (Joomla, Wordpress i Liferay) i, finalment 

es van descartar per la falta de coneixement a l’hora de desenvolupar amb aquests software (únicament 

tenia experiència en Joomla) i, sobretot, per no garantir la fàcil adaptació d’aquests a l’especificitat que 

comportava la gestió de les dades. 
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 Utilitzar un framework: la gran varietat que hi ha actualment al mercat va que també es tingués molt en 

compte aquesta possible solució. A més a més, aquests sí permetien adaptar-se a l’especificitat de la 

plataforma (almenys molt més que un simple CMS). Tot i així, també es van descartar tots els estudiats 

(Joomla Framework, Drupal, Symfony, Yii i Ruby on Rails) per la corba d’aprenentatge que tots tenien, la 

qual ni asseguraven desenvolupar la plataforma a temps, ni complia el requisit de ser un desenvolupament 

de fàcil comprensió. 

 Desenvolupament a mida: tot i no sé la solució que més agradava en un inici pels inconvenients que això 

suposa, permetia arribar al resultat desitjat en el temps que disponible i garantint que es complien totes 

les variables abans esmentades. 

 

Un cop pressa la decisió, s’havia de decidir el patró de disseny a seguir i aquests era gairebé inqüestionable: Model -

Vista-Controlador. 

QUÈ ÉS? 

El model-vista-controlador (MVC) és un patró d'arquitectura de programari que separa les dades i la lògica de negoci 

d'una aplicació de la interfície d'usuari i el mòdul encarregat de gestionar els esdeveniments i les comunicacions. 

Per a això MVC proposa la construcció de tres components diferents que són el model, la vista i el controlador, és a 

dir, d'una banda defineix components per a la representació de la informació, i d'altra banda per a la interacció de 

l’usuari. Aquest patró d'arquitectura de programari es basa en les idees de reutilització de codi i la separació de 

conceptes, característiques que busquen facilitar la tasca de desenvolupament d'aplicacions i la seva posterior 

manteniment. 

DESCRIPCIÓ DEL PATRÓ 

De manera genèrica, els components de MVC es podrien definir com segueix: 

 

El Model: és la representació de la informació amb la qual el sistema opera, per tant gestiona tots els accessos a 

aquesta informació, tant consultes com actualitzacions, implementant també els privilegis d'accés que s'hagin 

descrit en les especificacions de l'aplicació (lògica de negoci). Envia a la 'vista' aquella part de la informació que en 

cada moment se li demana perquè sigui mostrada (típicament a un usuari). Les peticions d'accés o manipulació 

d'informació arriben al 'model' a través del controlador. 

 

El Controlador: respon a esdeveniments (usualment accions de l'usuari) i invoca peticions al model quan es fa 

alguna sol·licitud sobre la informació (per exemple, editar un document o un registre en una base de dades). També 

pot enviar ordres al seu vista associada si es demana un canvi en la forma en què es presenta el model (per exemple, 

desplaçament o scroll per un document o pels diferents registres d'una base de dades), per tant es podria dir que el 

controlador fa d'intermediari entre la vista i el model. 
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La Vista: presenta el model (informació i lògica de negoci) en un format adequat per interactuar (usualment la 

interfície d'usuari) per tant requereix d'aquest model la informació que ha de representar com a sortida. 

INTERACCIÓ ENT RE COMPONENTS 

Encara que es poden trobar diferents implementacions de MVC, el flux de control que se segueix generalment és el 

següent: 

1. L'usuari interactua amb la interfície d'usuari d'alguna manera (per exemple, l'usuari prem un botó, enllaç, 

etc.). 

2. El controlador rep (per part dels objectes de la interfície-vista) la notificació de l'acció sol·licitada per 

l'usuari. El controlador gestiona l'esdeveniment que arriba, freqüentment a través d'un gestor 

d'esdeveniments (handler) o callback. 

3. El controlador accedeix al model, actualitzant-ho, possiblement modificant de forma adequada a l'acció 

sol·licitada per l'usuari (per exemple, el controlador actualitza el carro de la compra de l'usuari). Els 

controladors complexos estan sovint estructurats usant un patró de comandes que encapsula les accions i 

simplifica la seva extensió. 

4. El controlador delega als objectes de la vista la tasca de desplegar la interfície d'usuari. La vista obté les 

seves dades del model per generar la interfície apropiada per a l'usuari on es reflecteixen els canvis en el 

model (per exemple, produeix un llistat del contingut del carro de la compra). El model no ha de tenir 

coneixement directe sobre la vista. 

5. La interfície d'usuari espera noves interaccions de l'usuari, començant el cicle novament... 

4.2. SERVEIS WEB 

La següent i, possiblement, última gran decisió a prendre era decidir la manera de treballar amb les dades. Com bé es 

descriu en els objectius del projecte la plataforma web està composada per 8 portals, un per cada un dels 

ajuntaments participants en el projecte. Aquests portals, d’inici, estarien ubicats com a mínim fins a la posada en 

producció d’aquests i, després, cada ajuntament tindria la potestat de migrar el portal cap als servidors que 

volguessin. 

 

Aquest fet, suposava que al haver de compartir dades entre portals, el disseny de les bases de dades havia de ser ben 

pensat per tal d’assegurar tant la integritat de les dades com de totes les funcionalitats de la plataforma. En aquest 

punt, hi havia dues alternatives: 

 Que l’accés a les dades sempre fos directe, és a dir, que en el model es realitzessin les sentències SQL 

oportunes. 

 Desenvolupar serveis webs per a que cadascun dels portals entregués les dades a compartir amb els altres 

mitjançant peticions. 

 

La decisió pressa, com és trivial, va ser emprar serveis webs per seguretat i escalabilitat. 
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QUÈ ÉS? 

Un servei web és una col·lecció de protocols i estàndards que serveix per intercanviar dades entre aplicacions. 

Diferents aplicacions de programari desenvolupades en llenguatges de programació diferents i executades sobre 

qualsevol plataforma poden utilitzar els serveis web per l'intercanvi de dades en una xarxa com Internet. Aquesta 

gran interoperabilitat s'aconsegueix gràcies a l'adopció d'estàndards oberts. Les organitzacions OASIS i W3C són les 

responsables de l'arquitectura i reglamentació dels serveis web. Per garantir la interoperabilitat entre les diferents 

implementacions existeix un organisme, el WS-I, que és l'encarregat d'especificar de forma exhaustiva tots els 

aspectes d'aquests estàndards. 

CARACTERÍSTIQUES 

 Aporten interoperabilitat entre aplicacions molt diverses, en diverses plataformes, diversos llenguatges de 

programació i de diversos propietaris. 

 Els serveis web fomenten l'ús dels estàndards i protocols basats en text, cosa que fa més fàcil accedir al seu 

contingut i entendre'n el seu funcionament. 

 Al funcionar sobre HTTP, poden aprofitar-se de tots els sistemes de seguretat firewall existents sense la 

necessitat de canviar les regles de filtrat. 

 Permeten fàcilment oferir serveis integrats que es basin en serveis de diferents propietaris i distribuïts 

geogràficament. 

 Permeten interoperar de forma transparent diferents plataformes. 

ESTÀNDARS UTILITZATS  

 Web Services Protocol Stack: així se li denomina al conjunt de serveis i protocols dels serveis web. 

 XML (Extensible Markup Language): és el format estàndard per a les dades que es vagin a intercanviar. 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote Procedure Call): protocols sobre els quals 

s'estableix l'intercanvi. 

 Altres protocols: les dades en XML també poden enviar d'una aplicació a una altra mitjançant protocols 

normals com HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol). 

 WSDL (Web Services Description Language): és el llenguatge de la interfície pública per als serveis web. És 

una descripció basada en XML dels requisits funcionals necessaris per a establir una comunicació amb els 

serveis web. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): protocol per publicar la informació dels serveis 

web. Permet comprovar quins serveis web estan disponibles. 

 WS-Security (Web Service Security): Protocol de seguretat acceptat com a estàndard per OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Garanteix l'autenticació dels 

actors i la confidencialitat dels missatges enviats. 
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 REST (rest): arquitectura que, fent ús del protocol HTTP, proporciona una API que utilitza cada un dels seus 

mètodes (GET, POST, PUT, DELETE, etc) per a poder realitzar diferents operacions entre l'aplicació que 

ofereix el servei web i el client.  
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5. TECNOLOGIES EMPRADES 

A continuació farem un repàs de les tecnologies més utilitzades en el desenvolupament de la plataforma web. 

Explicant en cada cas una mica de la història, característiques i avantatges del llenguatge. 

 

Però, abans, passem a justificar per què és van utilitzar aquestes tecnologies i no d’altres. 

 PHP: la decisió d’utilitzar aquest llenguatge per tal d’iterar en el servidor va ser molt fàcil. Les raons 

principals van ser el seu cost (zero), el rendiment que dona en servidors no gaire potents, la gran quantitat 

de llibreries que ja té incloses (com per exemple les emprades per als serveis web), que dona suport a la 

programació orientada a objectes i, també, al suport que té a molts tipus de bases de dades. A més a més, 

cal incloure el coneixement previ que ja tenia del llenguatge, la documentació existent i la facilitat d’usar 

el patró de disseny MVC. 

 SQL: en aquest cas els motius eren força clars; per un costat és el llenguatge més emprat i per altra 

permetia treballar amb bases de dades relacionals que són les que vaig aprendre en les assignatures 

corresponents a la carrera. Aprofitem per concretar que el gestor de bases de dades que vam utilitzar va ser 

PostgresSQL perquè l’Ajuntament de Mollet del Vallès ja tenia experiència en aquest i el preferia respecte 

MySQL, per tant, gairebé va ser un requisit. 

 HTML+CSS+Javascript: havent de fer una plataforma web no tenia sentit plantejar-se altres tecnologies que 

no fòssin aquestes. Potser en el cas del JavaScript una mica, però és el llenguatge que més dominava i més 

amb el que més a gust em sentia. 

5.1. PHP 

PHP és un llenguatge de programació interpretat, dissenyat originàriament per a la creació de pàgines web 

dinàmiques. És utilitzat principalment en la interpretació del costat del servidor, però actualment també pot ser 

emprat en una interfícies de línia de comandes o en la creació d’altres tipus de programes incloent aplicacions amb 

interfície gràfica usant les biblioteques Qt o GTK+. 

VISIÓ GENERAL 

PHP és un acrònim que significa PHP Hypertext Pre-processor. Va ser creat per Rasmus Lerdorf el 1994; tot i així la 

implementació principal és produïda ara per The PHP Group i serveix com a estàndard al no existir una especificació 

formal. Publicat sota la PHP License, la Free Software Foundation considera aquesta llicència com a software lliure. 

 

Pot ser desplegat en la majoria dels servidors web i en gairebé tots els sistemes operatius i plataformes sense cap 

cost. PHP es troba instal·lat en més de 20 milions de llocs web i en un milió de servidors, el nombre de llocs en PHP 

ha compartit una mica del seu preponderant lloc amb altres nous llenguatges no tan poderosos des d'agost de 2005. 

És també el mòdul Apache més popular entre les computadores que utilitzen Apache com a servidor web.  

 

La gran semblança que posseeix PHP amb els llenguatges més comuns de programació estructurada, com C i Perl, 

permeten a la majoria dels programadors crear aplicacions complexes amb una corba d'aprenentatge molt curta. 
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També els permet involucrar-se amb aplicacions de contingut dinàmic sense haver d'aprendre tot un nou grup de 

funcions. Encara que tot en el seu disseny està orientat a facilitar la creació de pàgina web, és possible crear 

aplicacions amb una interfície gràfica per a l'usuari, utilitzant la extensió PHP-Qt o PHP-GTK. També pot ser usat des 

de la línia d'ordres, de la mateixa manera com Perl o Python poden fer-ho; a aquesta versió de PHP es la flama PHP-

CLI (Command Line Interface). 

 

Quan el client fa una petició al servidor perquè li enviï una pàgina web, el servidor executa l'intèrpret de PHP. Aquest 

processa el script sol·licitat que generarà el contingut de manera dinàmica (per exemple obtenint informació d'una 

base de dades). El resultat és enviat per l'intèrpret al servidor, qui al seu torn l'hi envia al client. Mitjançant 

extensions és també possible la generació d'arxius PDF, Flash, així com imatges en diferents formats. Permet la 

connexió a diferents tipus de servidors de bases de dades com ara MySQL, PostgresSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft 

SQL Server, Firebird i SQLite. 

 

XAMPP és un servidor independent de plataforma, programari lliure, que consisteix principalment a la base de dades 

MySQL, el servidor web Apache i els intèrprets per a llenguatges de script: PHP i Perl. El nom prové de l'acrònim de X 

(per a qualsevol dels diferents sistemes operatius), Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa està alliberat sota la 

llicència GNU i actua com un servidor web lliure, fàcil d'usar i capaç d'interpretar pàgines dinàmiques. Actualment 

XAMPP aquesta disponible per a Microsoft Windows, GNU / Linux, Solaris, i MacOS X. 

 

PHP també té la capacitat de ser executat en la majoria dels sistemes operatius, com ara UNIX (i d'aquest tipus, com 

Linux o Mac OS X) i Windows, i pot interactuar amb els servidors de web més populars ja que existeix en versió CGI, 

mòdul per Apache, i ISAPI. 

 

PHP és una alternativa a les tecnologies de MicrosoftASP i ASP.NET (que utilitza C # VB.NET com a llenguatges), a 

ColdFusion de la companyia Adobe (abans Macromedia), a JSP / Java d'Oracle, i a CGI / Perl. Encara que la seva 

creació i desenvolupament es dóna en l'àmbit dels sistemes lliures, sota la llicència GNU, hi ha a més un IDE (entorn 

de desenvolupament integrat) comercial anomenat Zend Studio. 

HISTÒRIA 

Va ser originalment dissenyat en Perl, amb base en l'escriptura d'un grup de CGI binaris escrits en el llenguatge C pel 

programador danès-canadenc Rasmus Lerdorf l'any 1994 per mostrar el seu currículum vitae i guardar certes dades, 

com la quantitat de trànsit que la seva pàgina web rebia. El 8 de juny de 1995 va ser publicat "Personal Home Page 

Tools" després que Lerdorf ho combinés amb el seu propi Form Interpreter per crear PHP / FI. 

PHP 3 

Dos programadors israelians del Technion, Zeev Suraski i Andi Gutmans, reescriure l'analitzador sintàctic (parser en 

anglès) l'any 1997 i van crear la base del PHP3, canviant el nom del llenguatge a la forma actual. Immediatament van 

començar experimentacions públiques de PHP3 i va ser publicat oficialment el juny del 1998. Per 1999, Suraski i  
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Gutmans van reescriure el codi de PHP, produint el que avui es coneix com a motor Zend. També van fundar Zend 

Technologies a Ramat Gan, Israel. 

PHP 4 

Al maig de 2000 PHP 4 va ser llançat sota el poder del motor Zend Engine 1.0. El dia 13 de juliol de 2007 es va 

anunciar la suspensió del suport i desenvolupament de la versió 4 de PHP, 2 tot i que s'havia anunciat s'ha alliberat 

una nova versió amb millores de seguretat, la 4.4.8 publicada el 13 de gener del 2008 i posteriorment la versió 

4.4.9 publicada el 7 d'agost de 2008.3 Segons aquesta notícia es donarà suport a fallades crítiques fins al 9 d’agost 

de 2008. 

PHP5 

El 13 de juliol de 2004, va ser llançat PHP 5, utilitzant el motor Zend Engine 2.0 (o Zend Engine 2). La versió més  

recent de PHP és la 5.3.4 (10 de desembre de 2010), que inclou tots els avantatges que proveeix el nou Zend Engine 2 

com: 

 Millor suport per a la Programació Orientada a Objectes, que en versions anteriors era extremadament 

rudimentari. 

 Millores de rendiment. 

 Millor suport per MySQL amb extensió completament reescrita. 

 Millor suport a XML (XPath, DOM, etc.). 

 Suport natiu per SQLite. 

 Suport integrat per SOAP. 

 Iteradors de dades. 

 Maneig d'excepcions. 

 Millores amb la implementació amb Oracle. 

Encara se segueixen publicant versions de la branca 5.2.X, sent publicada la versió 5.2.14 el 22 de Juliol de 2010, 

encara que la majoria són actualitzacions de seguretat. 

PHP6 

Està previst el llançament en breu de la branca 6 de PHP. Quan es llanci aquesta nova versió quedaran solament dues 

branques actives en desenvolupament (PHP 5 i 6), doncs es va abandonar el desenvolupament i suport de PHP 4 el 13 

de juliol de 2007. 

Les diferències que trobarem enfront de PHP 5. són: 

 Suportarà Unicode; 

 Neteja de funcionalitats obsoletes com register_globals, safe_mode, etc.; 

 PECL i eliminació de suport ereg; 

 Millores en orientació a objectes; 

 Inclusió en el nucli de xmlReader i xmlWriter així com Fileinfo; 

 Return per referència retornarà un error; 
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 Es retira el suport de les biblioteques FreeType1 i GD21; 

 Etc. 

AVANTATGES 

 És un llenguatge multiplataforma. 

 Completament orientat al desenvolupament d'aplicacions web dinàmiques amb accés a informació 

emmagatzemada en una base de dades. 

 El codi font escrit en PHP és invisible al navegador i el client ja que és el servidor el que s'encarrega 

d'executar el codi i enviar el seu resultat HTML al navegador. Això fa que la programació en PHP sigui 

segura i de confiança. 

 Capacitat de connexió amb la majoria dels motors de base de dades que s'utilitzen en l'actualitat, destaca 

la seva connectivitat amb MySQL i PostgreSQL. 

 Capacitat d'expandir el seu potencial utilitzant l'enorme quantitat de mòduls (anomenats ext's o 

extensions). 

 Té una àmplia documentació en la seva pàgina oficial (php.net), entre la qual es destaca que totes les 

funcions del sistema estan explicades i exemplificades en un únic fitxer d'ajuda. 

 És lliure, pel que es presenta com una alternativa de fàcil accés per a tothom. 

 Permet aplicar tècniques de programació orientada a objectes. 

 Biblioteca nativa de funcions summament àmplia i inclosa. 

 No requereix definició de tipus de variables encara que els seus variables es poden avaluar també pel tipus 

que estiguin fent servir en temps d'execució. 

 Té maneig d'excepcions (des de PHP5). 

 Si bé PHP no obliga a qui l'usa a seguir una determinada metodologia a l'hora de programar (molts altres 

llenguatges tampoc ho fan), tot i estar dirigit a alguna en particular, el programador pot aplicar en el seu 

treball qualsevol tècnica de programació i / o desenvolupament que li permeti escriure codi ordenat, 

estructurat i manejable. Un exemple d'això són els desenvolupaments que en PHP s'han fet del patró de 

disseny Model Vista Controlador (o MVC), que permeten separar el tractament i accés als dada s, la lògica 

de control i la interfície d'usuari en tres components independents. 

INCONVENIENTS 

Com que és un llenguatge que s'interpreta en execució per a certs usos pot resultar un inconvenient que el codi font  

o pugui ser ocultat. L'ofuscació és una tècnica que pot dificultar la lectura del codi però no la impedeix i a part en 

certs casos representa un cost en temps d'execució. 

5.2. SQL 

El llenguatge de consulta estructurat o SQL (per les seves sigles en anglès Structured Query Language) és un 

llenguatge declaratiu d'accés a bases de dades relacionals que permet especificar diversos tipus d'operacions en 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_Vista_Controlador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dada
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elles. Una de les seves característiques és el maneig de l'àlgebra i el càlcul relacional que permeten efectuar 

consultes amb la finalitat de recuperar, de forma senzilla, informació de bases de dades, així com fer canvis en elles. 

HISTÒRIA 

Els orígens del SQL estan lligats als de les bases de dades relacionals. El 1970 EF Codd proposa el model relacional i 

associat a aquest un subllenguatge d'accés a les dades basat en el càlcul de predicats. Basant-se en aquestes idees, 

els laboratoris d'IBM van definir el llenguatge SEQUEL (Structured English Query Language) que més tard va ser 

àmpliament implementat pel sistema de gestió de bases de dades (SGBD) experimental System R, desenvolupat en 

1977 també per IBM. No obstant això, va ser Oracle qui ho va introduir per primera vegada en 1979 en un producte 

comercial. 

 

El SEQUEL va acabar sent el predecessor de SQL, que és una versió evolucionada del primer. El SQL passa a ser el 

llenguatge per excel·lència dels diversos sistemes de gestió de bases de dades relacionals sorgits en els anys 

següents i va ser per fi estandarditzat en 1986 per l'ANSI, donant lloc a la primera versió estàndard d'aquest 

llenguatge, el "SQL -86 "o" SQL1 ". A l'any següent aquest estàndard és també adoptat per la ISO. 

 

No obstant això, aquest primer estàndard no cobria totes les necessitats dels desenvolupadors i incloïa 

funcionalitats de definició d'emmagatzematge que es va considerar suprimir-les. Així que, el 1992, es va llançar un 

nou estàndard ampliat i revisat del SQL anomenat "SQL-92" o "SQL2". 

 

En l'actualitat el SQL és l'estàndard de facto de la immensa majoria dels SGBD comercials. I, encara que la diversitat 

d'afegits particulars que inclouen les diferents implementacions comercials del llenguatge és àmplia, el suport a 

l'estàndard SQL-92 és general i molt ampli. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

L'SQL és un llenguatge d'accés a bases de dades que explota la flexibilitat i potència dels sistemes relacionals i 

permet així gran varietat d'operacions. 

 

És un llenguatge declaratiu d '"alt nivell" o "de no procediment" que, gràcies a la seva forta base teòrica i la seva 

orientació al maneig de conjunts de registres -i no a registres individuals-permet una alta productivitat en 

codificació i l'orientació a objectes . D'aquesta manera, una sola sentència pot equivaler a un o més programes que 

s'utilitzarien en un llenguatge de baix nivell orientat a registres. SQL també té les següents característiques: 

 Llenguatge de definició de dades: El LDD de SQL proporciona comandaments per a la definició d'esquemes 

de relació, esborrat de relacions i modificacions dels esquemes de relació. 

 Llenguatge interactiu de manipulació de dades: El LMD de SQL inclou llenguatges de consultes basat tant 

en àlgebra relacional com en càlcul relacional de tuples. 

 Integritat: El LDD de SQL inclou ordres per especificar les restriccions d'integritat que han de complir les 

dades emmagatzemades a la base de dades. 
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 Definició de visites: El LDD inclou ordres per definir les vistes. 

 Control de transaccions: SQL té ordres per especificar el començament i el final d'una transacció. 

 SQL incorporat i dinàmic: Això vol dir que es poden incorporar instruccions de SQL en llenguatges de 

programació com: C ++, C, Java, PHP, Cobol, Pascal i Fortran. 

 Autorització: El LDD inclou ordres per especificar els drets d'accés a les relacions i a les vistes. 

TIPUS DE DADES 

Com sabem una base de dades està composta de taules on emmagatzemem registres catalogats en funció de 

diferents camps (característiques). 

Un aspecte previ a considerar és la naturalesa dels valors que introduïm en aquests camps. Atès que una base de 

dades treballa amb tot tipus d'informacions, és important especificar-quin tipus de valor li estem introduint de 

manera a, per una banda, facilitar la recerca posteriorment i de l'altra, optimitzar els recursos de memòria. 

Cada base de dades introdueix tipus de valors de camp que no necessàriament són presents en altres. No obstant 

això, hi ha un conjunt de tipus que estan representats en la totalitat d'aquestes bases. Aquests tipus comuns són els 

següents: 

 Alfanumèrics: contenen xifres i lletres. Presenten una longitud limitada (255 caràcters). 

 Numèrics: existeixen de diversos tipus, principalment, enters (sense decimals) i reals (amb decimals). 

 Booleans: posseeixen dues formes (cert i fals). 

  Dates: emmagatzemen dates facilitant posteriorment la seva explotació. Emmagatzemar dates d'aquesta 

manera possibilita ordenar els registres per dates o calcular els dies entre una data i una altra... 

 Memos: són camps alfanumèrics de longitud il·limitada. Presenten l'inconvenient de no poder ser 

indexats. 

 Autoincrementables: són camps numèrics sencers que s'incrementen en una unitat el seu valor per a cada 

registre incorporat. La seva utilitat resulta més que evident: servir d'identificador ja que resulten 

exclusius d'un registre. 

TIPUS DE SENTÈNCIES 

En SQL tenim força sentències que es poden utilitzar per a realitzar diverses tasques. Depenent d’aquestes tasques, 

les sentencies poden classificar-se en tres grups principals: LMD, LDD, LCD. A continuació es presenta una taula amb 

les principals sentències agrupades: 

Grup Sentències (amb descripcions) 

LMD 

(Llenguatge de 

Manipulació de 

Dades) 

Manipulació de dades: 

 SELECT: recupera dades de la base de dades. 

 INSERT: insereix dades de la base de dades. 

 DELETE: suprimeix dades de la base de dades. 

 UPDATE: actualitza dades de la base de dades. 

LDD 

(Llenguatge de 

Definició de dades: 

 CREATE TABLE: afegeix una nova taula a la base de dades. 
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Definició de 

Dades) 

 DROP TABLE: elimina una taula de la base de dades. 

 ALTER TABLE: modifica l’estructura d’una taula existent. 

 CREATE VIEW: afegeix una vista a la base de dades. 

 DROP VIEW: elimina una vista de la base de dades. 

 CREATE INDEX: crea un índex per a una columna. 

 DROP INDEX: elimina l’índex d’una columna. 

 CREATE SYNONIM: defineix un àlies per a un nom de taula. 

 DROP SYNONIM: elimina un àlies per a un nom de taula. 

LCD 

(Llenguatge de 

Control  de 

Dades) 

Control d’accés: 

 GRANT: concedeix privilegis d’accés a usuaris. 

 REVOKE: elimina privilegis d’accés a usuaris. 

Control de transaccions: 

 COMMIT: finalitza la transacció actual. 

 ROLLBACK: revoca la transacció actual. 

 

COMPONENTS SINTÀCTICS 

La majoria de sentències SQL tenen la mateixa estructura. Totes comencen amb un verb (select, insert, update, 

delete), a continuació segueix una més clàusules i condicions, opcionals i obligatòries segons el cas, que ens 

permeten saber sobre quines dades operarem (from, where). 

 

 

5.3. HTML 

HTML, sigles de HyperText Markup Language («llenguatge de marques d'hipertext»), fa referència al llenguatge de 

marcat per a l'elaboració de pàgines web. És un estàndard que serveix de referència per a l'elaboració de pàgines web 

en els seus diferents versions, defineix una estructura bàsica i un codi (anomenat codi HTML) per a la definició de 

contingut d'una pàgina web, com text, imatges, vídeos, entre d'altres. És un estàndard a càrrec de la W3C, 

organització dedicada a l'estandardització de gairebé totes les tecnologies lligades a la web, sobretot pel que fa a la 

seva escriptura i interpretació. Es considera el llenguatge web més important sent la seva invenció crucial en 
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l'aparició, desenvolupament i expansió de la World Wide Web. És l'estàndard que s'ha imposat en la visualització de 

pàgines web i és el que tots els navegadors actuals han adoptado.1 

 

El llenguatge HTML basa la seva filosofia de desenvolupament en la referenciació. Per afegir un element extern a la 

pàgina (imatge, vídeo, script, entre d'altres.), Aquest no s'incrusta directament en el codi de la pàgina, sinó que es 

fa una referència a la ubicació d'aquest element mitjançant text. D'aquesta manera, la pàgina web conté només text 

mentre que recau en el navegador web (interpretador del codi) la tasca d'unir tots els elements i visualitzar la 

pàgina final. En ser un estàndard, HTML busca ser un llenguatge que permeti que qualsevol pàgina web escrita en una 

determinada versió, pugui ser interpretada de la mateixa manera (estàndard) per qualsevol navegador web 

actualitzat. 

 

No obstant això, al llarg de les seves diferents versions, s'han incorporat i suprimit diverses característiques, per tal 

de fer-lo més eficient i facilitar el desenvolupament de pàgines web compatibles amb diferents navegadors i 

plataformes (PC d'escriptori, portàtils, telèfons intel·ligents, tauletes , etc.). No obstant això, per interpretar 

correctament una nova versió d'HTML, els desenvolupadors de navegadors web han d'incorporar aquests canvis i 

l'usuari ha de ser capaç d'usar la nova versió del navegador amb els canvis incorporats. Normalment els canvis són 

aplicats mitjançant pegats d'actualització automàtica (Firefox, Chrome) o oferint una nova versió del navegador 

amb tots els canvis incorporats, en un lloc web de descàrrega oficial (Internet Explorer). Pel que un navegador 

desactualitzat no serà capaç d'interpretar correctament una pàgina web escrita en una versió d'HTML superior a la 

que pugui interpretar, el que obliga moltes vegades als desenvolupadors a aplicar tècniques i canvis que permetin 

corregir problemes de visualització i fins i tot de interpretació de codi HTML. Així mateix, les pàgines escrites en una 

versió anterior d'HTML haurien de ser actualitzades o reescrites, el que no sempre es compleix. És per això que certs 

navegadors encara mantenen la capacitat d'interpretar pàgines web de versions HTML anteriors. Per aquestes raons, 

encara hi ha diferències entre diferents navegadors i versions en interpretar una mateixa pàgina web. 

HISTÒRIA 

En el seu origen, l'HTML era un llenguatge dissenyat per compartir informació científica entre científics de tot el 

món. Era purament un llenguatge estructural, en què no hi havia forma de descriure l'aparença de les pàgines (ni 

tan sols la possibilitat de posar un text en negreta o cursiva). Més endavant s'hi van afegir nombroses opcions per 

formatar i presentar text i gràfics. 

A mitjans de la dècada de 1990 van començar les ampliacions de l'HTML per aconseguir la presentació desitjada, 

però sempre des de diferents perspectives de diferents desenvolupadors, que van acabar amb diverses solucions no 

estàndards per a diferents navegadors. Això va provocar l'aparició d'un consorci que controla l'evolució de l'HTML: 

el W3C (World Wide Web Consortium). 

Aquesta evolució tenia un punt_clau: la separació del contingut i l'aparença. Amb la versió 4 de l'HTML es 

recomanava un altre mecanisme per controlar la visualització del nostre contingut HTML: els fulls d'estil (CSS: 

Cascading Style Sheets). 
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El W3C recomana l'ús de l'XHTML, que manté la mateixa sintaxi i els mateixos mecanismes que l'HTML, però 

reformulat amb les normes d'un XML, preparant-se així per a aprofitar els avantatges d'aquest llenguatge. 

D'altra banda el WHATWG—grup de treball compost per la Fundació Mozilla i Opera— estan plantejant una 

especificació per un HTML 5 estenent l'HTML 4.01 i el DOM. L'HTML 5 intenta millorar la part d'aplicació web amb 

l'especificació Web Forms 2.0. Aquest grup surt com a reacció pel canvi brusc del pas d'HTML a XHTML que, si no fos 

per l'Apendix C de l'especificació XHTML 1.0 no es podria usar en navegadors que no suporten el MIME type 

application/xhtml + xml. 

 No s'ha d'entendre el WHATWG com una organització paral·lela al W3C sinó un grup complementari ja que quan té un 

esborrany el proposa al W3C per tal d'estandarditzar-lo. 

La darrera especificació vigent és l'XHTML 1.1 que ja no contempla cap compatibilitat amb versions anteriors i, per 

tant, només es pot servir com a application/xhtml + xml excloent qualsevol navegador antic. 

El punt més polèmic actualment és la proposta d'especificació (en estat d'esborrany) XHTML 2.0 que deixa de ser 

compatible amb versions anteriors no només a nivell de MIME type sinó que l'estructura de document i elements 

estructurals canvien. 

ETIQUETES 

L'HTML s'escriu en forma de «etiquetes», envoltades per claudàtors angulars (<,>). L'HTML també pot descriure, fins 

a un cert punt, l'aparença d'un document, i pot incloure o fer referència a un tipus de programa anomenat script, el 

qual pot afectar el comportament de navegadors web i altres processadors de HTML. 

 

HTML també serveix per referir-se al contingut del tipus de MIME text / html o encara més àmpliament com un terme 

genèric per l'HTML, ja sigui en forma descendida del XML (com XHTML 1.0 i posteriors) o en forma descendida 

directament de SGML (com HTML 4.01 i anteriors). 

 

HTML consta de diversos components vitals, entre ells els elements i els seus atributs, tipus de data i la declaració de 

tipus de document. 

 

Les etiquetes bàsiques més utilitzades i d’obligada presència en tot document són: 

 <!DOCTYPE>: és l'etiqueta que permet definir el tipus de document HTML que s'empra. Existeixen tres tipus 

bàsics: l'estricte (Strict), el transicional (Transitional) i el de marcs (Frameset). 

 <html>: és l'etiqueta arrel de qualsevol document HTML o XHTML. 

 <head>: defineix la capçalera del document HTML. Permet declarar metainformació del document que no 

es mostra directament en el navegador. Aquesta informació és d'especial rellevància pels indexadors i 

cercadors automàtics. 

 <body>: defineix el cos del document. Aquesta és la part del document HTML que es mostra en el 

navegador. 
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 Dintre de la capçalera <head> hi podem trobar: 

 <title>: permet definir el títol de la pàgina. En navegadors gràfics el contingut apareix a la barra 

del títol a sobre de la finestra. 

 <meta>: permet definir metainformacions del document tals com l'autor, la data de realització, 

la codificació del document (UTF, ISO, etc.), les paraules clau i la descripció del mateix 

 <link>: permet definir metadades complementàries a les del <meta> tals com el document 

anterior, el següent, el capítol al qual pertany el document, la pàgina glossari, etc. 

 Dins del cos <body> hi podem trobar: 

 <a>: etiqueta àncora. Crea un enllaç a un altre document o a una altra zona del mateix, segons els 

atributs. 

 <h1>, <h2>,..., <h6>: capçaleres o títols del document, acostumen a distingir-se per mida. 

 <div>: divisió estructural de la pàgina. 

 <p>: paràgraf. 

 <br>: salt de línia. 

 <table>: indica el començament d'una taula, després s'haurà de definir les files amb <tr> i les 

cel·les dintre de les files amb <td>. 

 <ul>: llista desordenada (sense numerar). Els ítems es defineixen amb <li>. 

 <ol>: llista ordenada (numerat). Els ítems es defineixen amb <li>. 

NOCIONS BÀSIQUES 

El llenguatge HTML pot ser creat i editat amb qualsevol editor de textos bàsic, com pot ser Gedit a Linux, el Bloc de 

notes de Windows, o qualsevol altre editor que admeti text sense format com GNU Emacs, Microsoft Wordpad, 

TextPad, Vim, Notepad ++ , entre d'altres. 

 

Existeixen, a més, altres editors per a la realització de llocs web amb característiques WYSIWYG (What You See Is What 

You Get, o en espanyol: «el que veus és el que obtens»). Aquests editors permeten veure el resultat del que s'està 

editant en temps real, a mesura que es va desenvolupant el document. Ara bé, això no significa una manera diferent 

de realitzar llocs web, sinó que una forma una mica més simple, ja que aquests programes, a més de tenir l'opció de 

treballar amb la vista preliminar, té la seva pròpia secció HTML, la qual va generant tot el codi a mesura que es va 

treballant. 

 

Combinar aquests dos mètodes resulta molt interessant, ja que d'alguna manera s'ajuden entre si. Per exemple, si 

s'edita tot en HTML i el desenvolupador oblida algun codi o etiqueta, només cal dirigir-se a l'editor visual o WYSIWYG 

i es continua aquí l'edició o viceversa, ja que hi ha casos en què resulta més ràpid i fàcil escriure directament el codi 

d'alguna característica que l'usuari vol adherir al lloc de buscar l'opció en el programa mateix. 

 



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 78 

 

Hi ha un altre tipus d'editors HTML anomenats WYSIWYM que donen més importància al contingut i al significat que a 

l'aparença visual. Entre els objectius que tenen aquests editors és la separació del contingut i la presentació, 

fonamental en el disseny web. 

 

HTML utilitza etiquetes o marques, que consisteixen en breus instruccions de començament i final, mitjançant les 

quals es determina la forma en què ha d'aparèixer en el seu navegador el text, així com també les imatges i els altres 

elements, a la pantalla de l'ordinador. 

 

Tota etiqueta s'identifica perquè està tancada entre els signes menor que i major que (<>), i algunes tenen atributs 

que poden prendre algun valor. En general les etiquetes s'aplicaran de dues formes especials: 

 

S'obren i es tanquen, com per exemple: <b> negreta </ b>, que es veuria en el seu navegador web com negreta. 

No poden obrir-se i tancar-se, com <hr />, que es veuria en el seu navegador web com una línia horitzontal. 

Altres que poden obrir-se i tancar-se, com ara <p>. 

 

Un exemple bàsic de document pot ser el següent: 

<! DOCTYPE HTML> 
<html> 
        <head> 
                <title> Exemple 1 </ title> 
        </ head> 
        <body> 
                <p> exemple1 </ p> 
        </ body> 
</ html> 

5.4. CSS 

Cascading Style Sheets (CSS, en català: Fulls d'Estil en Cascada) és un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure 

la semàntica de presentació (l'aspecte i format) d'un document escrit en un llenguatge de marques. La seva 

aplicació més comuna és dissenyar pàgines web escrites en HTML i XHTML, però el llenguatge també pot ser aplicat a 

qualsevol classe de document XML, incloent-hi SVG i XUL. 

CSS està dissenyat principalment per permetre la separació de contingut del document (escrit en HTML o un 

llenguatge de marques similar) de la presentació del document, incloent-hi elements com la disposició, colors, 

i fonts. Aquesta separació pot millorar l'accessibilitat al contingut, proporcionar més flexibilitat i control en 

l'especificació de característiques de presentació, permetre que múltiples pàgines comparteixin un format comú, i 

redueix complexitat i repetició en el contingut estructural (com per exemple al permetre disseny web sense taules). 

CSS també pot deixar la mateixa pàgina de marques ser presentada en estils diferents mitjançant mètodes de render 

diferents, com a la pantalla, en impressió, per veu (quan es llegida en veu alta per un navegador amb lector o 

pantalla lectora) i amb mecanismes tàctils amb sistemes Braille. Mentre que l'autor d'un document típicament 
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associa els documents amb un full d'estil CSS, els lectors poden utilitzar un full d'estil diferent, potser un al seu propi 

ordinador, per invalidar aquell que l'autor ha especificat. 

CSS especifica un esquema de prioritat per determinar quines regles d'estil s'apliquen si més d'una regla està 

associada amb un element en particular. En aquests fulls anomenats en cascada, es calculen prioritats o pesos i 

s'assignen a regles, de manera que els resultats siguin previsibles. 

Les especificacions CSS són mantingudes pel World Wide Web Consortium (W3C). El tipus de mitja d'Internet 

(Tipus MIME) text/css és registrat per a l'ús amb CSS per RFC 2318 (Març de 1998). 

El CSS proporciona tres camins diferents per aplicar les regles d'estil a una pàgina Web: 

1. Un full d'estil extern, que és un full d'estil que està emmagatzemat en un arxiu diferent a l'arxiu on 

s'emmagatzema el codi HTML de la pàgina web. Aquesta és la manera de programar més potent, perquè 

separa completament les regles de format per la pàgina HTML de l'estructura bàsica de la pàgina. 

2. Un full d'estil intern, que és un full d'estil que està incrustat dins d'un document HTML. (Va a la dreta de 

l'element <head>). D'aquesta manera s'obté el benefici de separar la informació de l'estil, del codi HTML 

pròpiament dit. Es pot optar per copiar el full d'estil incrustat d'una pàgina a una altra, (aquesta 

possibilitat és difícil d'executar si es vol per guardar les còpies sincronitzades). En general, l'única vegada 

que s'utilitza un full d'estil intern, és quan es vol proporcionar alguna característica a una pàgina web en 

un simple fitxer, per exemple, si s'està enviant alguna cosa a la pàgina web. 

3. Un estil en línia, que és un mètode per inserir el llenguatge d'estil de pàgina directament, dins d'una 

etiqueta HTML. Aquesta manera de fer no és totalment adequada. L'inserir la descripció del format dins del 

document de la pàgina web a nivell de codi es converteix en una feina llarga, costosa i poc elegant per 

resoldre el problema de la programació de la pàgina. Aquest mode de treball es podria usar de manera 

ocasional si es pretén aplicar un format amb pressa, ràpidament. No és tot senzill o estructurat com hauria 

de ser, però funciona. Aquest és el mètode recomanat per maquetar correus electrònics en HTML. 

HISTÒRIA 

Els fulls d'estil han existit d'una forma o altra des dels començaments de SGML durant els anys 1970. Els Fulls d'Estil 

en Cascada es desenvolupaven com a mitjà per crear una aproximació consistent a proporcionar informació d'estil 

per a documents web. 

A mesura que HTML augmentava, anava afegint una varietat més àmplia de capacitats estilístiques per satisfer les 

demandes de desenvolupadors web. Aquesta evolució donava més control sobre l'aspecte dels llocs però al cost que 

HTML es tornés més complex d'escriure i de mantenir per als dissenyadors. Les diferències entre navegadors web 

feien difícil la consistència de l'aparença dels llocs web, i els usuaris tenien menys control sobre com el contingut 

web era mostrat. 

Per millorar les capacitats de presentació de webs, nou llenguatges diferents de fulls d'estil es proposaven a la llista 

de correu www-style de W3C. De les nou propostes, dos s'escolliren com la fonament pel que es va convertir en CSS: 
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Fulls d'Estil en Cascada HTML (CHSS) i Proposta de Full d'Estil basada en Stream (SSP, Stream-based Style Sheet 

Proposal). CHSS, un llenguatge que té una mica de semblança amb el CSS d'avui, era proposat per Håkon Wium 

Lie l'octubre de 1994.Bert Bos estava treballant en un navegador anomenat Argo, que emprava el seu propi 

llenguatge de fulls d'estil, l'SPP. Lie y Bos treballaren junts per desenvolupar l’estàndard CSS (la 'H' fou eliminada 

del nom perquè aquests fulls d'estil també podien ser aplicats a altres llenguatges de marques, a part de CSS.  

A diferència dels llenguatges d'estil existents com DSSSL i FOSI, CSS deixava l'estil d'un document ser influït per 

múltiples fulls d'estil. Un full d'estil podia heretar d'un altra, permetent una mescla de preferències estilístiques 

controlades d'igual manera pel dissenyador web i l'usuari. 

La proposta de Lie es presentava a la conferència "Mosaic i la web" (anomenada WWW2 posteriorment) a Chicago, 

Illinois el 1994, i una altra vegada amb Bert Bos el 1995. En aquest temps, el W3C ja estava sent establert, i es va 

interessar en el desenvolupament de CSS. Organitzava un taller amb aquest propòsit presidit per Steven Pemberton. 

Això va fer que el W3C afegissin feina al CSS al HTML editorial review board (ERB). Lie y Bos eren el personal tècnic 

principal sobre aquest aspecte del projecte, amb membres addicionals, incloent-hi Thomas Reardon de Microsoft, 

participant també. L'agost del 1996 la Corporació Netscape Communication presentava un llenguatge de fulls d'estil 

alternatiu anomenat Fulls d'Estil de JavaScript (JSSS). Aquesta especificació mai no va ser acabada i és obsoleta. Al 

Final del 1996, CSS estava preparat per tornar-se oficial, i la recomanació CSS nivell 1 era publicada el desembre. 

El desenvolupament de HTML, CSS, i el DOM s'havia fet en un grup, la Junta de Revisió Editorial d'HTML (ERB, Editorial 

Review Board). El 1997, l'ERB es partia en tres grups de feina: Grup de feina d'HTML, presidit per Dan Connolly de W3C; 

Grup de feina de DOM, presidit per Lauren Wood de SoftQuad; i grup de feina de CSS, presidit per Chris Lilley de W3C. 

El Grup d'Explotació de CSS començava a tractar assumptes que no s'havien encarat amb el nivell 1 de CSS, ocasionant 

la creació del nivell de CSS 2 el 4 de novembre del 1997. Es publicava com a Recomanació de W3C el 12 de maig, del 

1998. El nivell de CSS 3, que es començava el 1998, és, el 2009, encara en desenvolupament. 

El 2005 els Grups de feina de CSS decidien reforçar els requisits dels estàndards més estrictament. Això significava 

que els estàndards ja publicats com CSS 2.1, els Selectors CSS 3 i el Text CSS3 es retiraven de les recomanacions 

candidates a nivell de l'esborrany de treball. 

VERSIONS 

Encara que l'especificació de CSS1 es completava el 1996 i l'Internet Explorer 3 de Microsoft sortia en aquell 

presentant suport limitat per a CSS, varen passar més de tres anys abans que qualsevol navegador web aconseguís 

una implementació plena de l'especificació. L'Internet Explorer 5.0 per a Macintosh, aparegut al març de 2000, va 

ser el primer navegador en tenir suport (més del 99 per cent) a CSS1, superant opera, que havia estat el líder des de la 

introducció de suport de CSS 15 mesos abans. Uns altres navegadors els varen seguir, i molts d'ells addicionalment 

implementaven parts de CSS2. En juliol de 2008, cap navegador (acabat) té plenament implementat CSS2, amb 

nivells d'aplicació que varien. 

Tot i que els primers navegadors com l'Internet Explorer 3 i 4, i Netscape 4.x tenien suport per a CSS, era típicament 

incomplet i afligit amb errors seriosos. Això era un obstacle seriós per a l'adopció de CSS. 
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Quan més tard els navegadors 'versió 5' començaven a oferir una bastant plena implementació de CSS, eren encara 

incorrectes en certes àrees i estaven plens d'inconsistències, errors i unes altres peculiaritats. La proliferació de tals 

inconsistències relacionades amb CSS i fins i tot la variació en el suport de trets de l’estàndard ha fet difícil que els 

dissenyadors aconsegueixin una aspecte coherent entre plataformes. Alguns autors recorren a trucs com CSS hacks i 

els filtres CSS per obtenir resultats coherents a través de navegadors web i plataformes. 

Problemes amb l'adopció desigual dels navegadors de CSS junt amb errates en l'especificació original va portar el 

W3C a revisar l'estàndard de CSS2 a CSS2.1, que pot més a prop a una foto laborable de suport de CSS actual en 

navegadors de HTML. Algunes propietats de CSS2 que cap navegador reeixidament no implementava es deixaven 

caure, i en uns quants casos, els comportaments definits es canviaven per portar l'estàndard a línia amb les 

aplicacions existents predominants. CSS2.1 es convertia en una Recomanació de Candidat el 25 de febrer del 2004, 

però CSS2.1 es retirava a estatus d'Esborrany de feina el 13 de juny, 2005, i només va ser retornat a estatus de 

Recomanació Candidata el 19 de juliol, 2007. 

CSS té diversos nivells i perfils. Cada nivell de CSS es construeix a partir de l'últim, típicament afegint trets nous i 

típicament denotat com CSS1, CSS2, i CSS3. Els perfils són típicament un subconjunt d'un o més nivells de CSS fets 

per a una interfície d'usuari o dispositiu particular. Actualment hi ha perfils per a mecanismes mòbils, impressores, 

i televisors. Els perfils no s'haurien de confondre amb tipus de mitjans de comunicació, que es van afegir a CSS2. 

CSS1 

La primera especificació CSS que es va convertir en una recomanació oficial del W3C és el nivell de CSS 1, publicat el 

desembre del 1996. Entre les seves capacitats hi ha suport per: 

 Propietats de font com tipografia i èmfasi. 

 Color de text, fons, i altres elements. 

 Atributs de text com espaiat entre paraules, lletres, i línies de text. 

 Alineació de text, imatges, taules i uns altres elements. 

 Marge, vora, padding, i posició per a la majoria dels elements. 

 Identificació única i classificació genèrica de grups d'atributs. 

 El W3C ja no manté la recomanació CSS1. 

CSS2 

CSS Nivell 2 era desenvolupat pel W3C i es publicava com a Recomanació el maig del 1998. Essent un superconjunt de 

CSS1, CSS2 inclou un cert nombre de capacitats noves com posicionament absolut, relatiu, i fix d'elements i  z-index, 

el concepte de tipus de mitjans multimèdia, suport per a fulls d'estil auditius i text bidireccional, i propietats de font 

noves com ombres. El W3C manté la recomanació CSS2. 

CSS Nivell 2 revisió 1 o CSS 2.1 arregla errors en CSS2, treu trets als què es donava suport molt pobre i afegeixen 

ampliacions ja implementades als navegadors a l'especificació. Encara que era una Recomanació Candidata durant 

uns quants mesos, el 15 de juny del 2005 era tornat a un esborrany per a futura revisió. Va ser retornat a estatus de 

Recomanació Candidata el 19 de juliol del 2007. 
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CSS3 

El nivell de CSS 3 és actualment en desenvolupament, des del 15 de desembre del 2005. Els primers esborranys de 

CSS3 van ser alliberats el juny del 1999. El Roadmap de W3C CSS3 proporciona un resum i introducció d'aquesta nova 

versió de fulls d'estil. A diferència de CSS2, que va ser una especificació que definia diverses funcionalitats, CSS3 està 

dividida en diversos documents separats, anomenats mòduls. Cada mòdul afegeix noves funcionalitats a les 

definides a CSS2, de manera que es preserven les anteriors per mantenir la compatibilitat. Degut a la modulació dels 

CSS3, diversos mòduls poden trobar-se en diferents estadis de desenvolupament. 

 

Les especificacions de CSS3 aporten novetats que permeten fer webs més elaborades i dinàmiques, amb una major 

separació d'estils i continguts. Aquestes especificacions donen suport a moltes necessitats de les webs actuals, 

sense haver de recórrer als llenguatges de programació. CSS3 ofereix noves funcions que poden ser implementades 

en qualsevol pàgina dels navegadors web habituals: 

 Borders: 

 Border-color: permet definir un graduant de color a la vora dels elements de la pàgina amb CSS. 

Aquesta propietat és una extensió de CSS realitzada per Mozilla, i per tant, es pot veure en el seu 

navegador més conegut: Firefox. Aquests són els atributs que ens permeten definir diversos 

colors per cadascuna de les parts de les vores: 

 Moz-border-top-color 

 Moz-border-right-color 

 Moz-border-bottom-color 

 Moz-border-left-color 

 Border-image: fa possible la utilització d'imatges com vores dels elements de les pàgines, sense 

codi HTM, simplement amb pàgines d'estil. 

 Border-radius: permet definir la curvatura de les vores, especificant les mesures del ràtio que han 

de donar-se a la curvatura de les cantonades. Per exemple, amb border-radiu: 5px; es defineix un 

ràtio de 5 píxels en l'arrodoniment de les cantonades de l'element. 

 Box-shadow: permet aplicar ombres als elements de la pàgina sense utilitzar imatges ni JavaScript. Aquest 

atribut requereix diversos valors per especificar les característiques del desplaçament horitzontal de 

l'ombra, el desplaçament vertical, el difuminat i el color d'aquesta (exemple en l'ordre d'aparició dels 

valors indicats: 5px -9px 3px #000). 

 Backgrounds: 

 Background-origin: defineix l'origen de coordenades sobre la qual es col·locarà una imatge de 

fons perquè aquesta sigui la vora de l'element o del seu contingut. Background-size: defineix la 

grandària de les imatges de fons, utilitzant longituds, percentatges o mitjançant l'ús de paraules 

claus (contain or cover). 

 Multiple-background: permet fer capes amb múltiples imatges de fons. Escrivint les diverses 

imatges en la declaració CSS separades per comes. 
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 Color: mitjançant els colors en RGBA, es poden aplicar noves transparències als colors que s'especifiquen 

amb CSS. HSL colors incorpora els valors de matís, saturació i lluminositat que permet una gamma molt 

àmplia de colors i tons disponibles. HSL colors opacity permet treballar l'opacitat i és la característica més 

àmpliament implementada de CSS3. 

 Text-effects: 

 Text-shadow: permet aplicar ombres sòlides, desenfocades, col·locar diverses ombres en un 

mateix element i nous efectes als textos amb CSS. 

 Text- overflow: serveix per fragmentar les paraules que són massa llargues i no caben dins de 

l'amplada d'un encapçalament. 

 Word-wrap: permet utilitzar qualsevol tipografia en una pàgina web. Amb la regla @front-face 

que permet definir en el full d'estils qualsevol tipografia independentment de si l'usuari disposa 

d'ella o no. 

 User-interface: 

 Box-sizing: ofereix una nova característica que permet canviar el comportament del navegador 

en el càlcul de l'amplada d'un element. 

 Selectors: el mòdul de selector introdueix tres nous selectors d'atributs que s'agrupen sota el títol 

"attribute selectors". El primer permet la selecció dels elements en els que un atribut comença amb una 

cadena específica. Els altres dos permeten la selecció dels elements (un determina "acaba en" i l'altre 

"conté") en els quals un atribut especificat no acaba ni conté una cadena especificada. 

 Altres mòduls: altres de les funcions que es poden desenvolupar amb les especificacions dels CSS3, són: 

 Multi-column Layout: permet la creació de múltiples columnes de text. incorpora nous atributs 

perquè el navegador s'encarregui de produir textos multicolumnes, és a dir, que maqueti 

directament el text en diverses columnes. 

 CSS3 Transitions: són uns efectes de presentació que permeten fer canvis de propietat en els 

valors de CSS per crear efectes de transició. 

 Animacions: una de les característiques de CSS3 és la possibilitat de crear animacions dels elements de la 

pàgina. Abans només estaven disponibles per als programadors JavaScript o dissenyadors amb Flash. 

Permet crear fons animats, àlbums de fotos animats, menús animats i botons amb efectes. 

SI NTAXI 

CSS té una sintaxi simple i utilitza un cert nombre de paraules clau angleses per especificar els noms de diverses 

propietats d'estil. 

Un full d'estil consta d'una llista de regles. Cada regla o conjunt de regles consta d'un o més selectors i un bloc de 

declaracions. Un bloc de declaració consta d'una llista de declaracions entre claudàtors. Cada declaració mateixa 

consta d'una propietat, dos punts (:), un valor, seguit de punt i com (;). 



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 84 

 

En CSS, els selectors s'utilitzen per declarar a quins dels elements de marca s'aplica un estil. Els seleccionadors 

poden afectar a tots els elements d'un tipus específic, o només aquells elements que tenen un cert atribut; es pot 

afectar a elements depenent de com es posen relativament els uns dels altres en el codi de marcatge, o damunt com 

es nien dins del model d'objectes del document. 

Les pseudoclasses són una altra forma d'especificació utilitzada en CSS per identificar elements de marca, i en 

alguns casos, accions d'usuari específiques a què s'aplica un bloc de declaracions particular. Un exemple sovint 

utilitzat és la pseudoclasse de :hover que aplica un estil a' només quan l'usuari 'assenyala' l'element visible, 

normalment mantenint el cursor sobre l'element. S'afegeix a un seleccionador com en a:hover o #elementid:hover. 

Altres pseudoclasses i els pseudo-elements són, per exemple, :first-line, :visited o :before. Una pseudoclasse 

especial és :lang(c), "c". 

Una pseudoclasse selecciona elements sencers, com :link o :visited, mentre que un pseudo-element fa una selecció 

que pot constar d'elements parcials, com :first-line o first-letter. 

 Els seleccionadors es poden combinar d'altres maneres també, especialment en CSS 2.1, per aconseguir especificitat 

i flexibilitat més gran. 

Aquí hi ha un exemple que resumeix les regles de dalt: 

selector [,selector2, ...][:pseudo-classe]{ 

        propietat: valor; 

        [propietat2: valor2; ...] 

} /*comentari*/ 

AVANTATGES 

Els avantatges d'utilitzar CSS (o un altre llenguatge d'estil) són: 

 Control centralitzat de la presentació d'un lloc web complet amb el que s'agilita de forma considerable 

l'actualització del mateix. 

 Els navegadors ens permeten als usuaris especificar la seva pròpia fulla d'estil local que serà aplicada a un 

lloc web, amb el que augmenta considerablement l'accessibilitat. Per exemple, persones amb deficiències 

visuals poden configurar la seva pròpia fulla d'estil per augmentar la grandària del text o remarcar més 

els enllaços. 

 Una pàgina pot disposar de diferents fulles d'estil segons el dispositiu que la mostri o fins i tot a elecció de 

l'usuari. Per exemple, per ser impresa, mostrada en un dispositiu mòbil, o ser "llegida" per un 

sintetitzador de veu. 

 El document HTML en si mateix és més clar d'entendre i s'aconsegueix reduir considerablement la seva 

grandària (sempre que no s'utilitzi estil en línia). 
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5.5. JAVASCRIPT  

JavaScript és un llenguatge script basat en el concepte de prototipus (herència per delegació), implementat 

originàriament per Netscape Communications Corporation, i que va derivar en l'estàndard ECMAScript. És conegut 

sobretot pel seu ús en pàgines web, però també s'utilitza en altres aplicacions. 

Malgrat el seu nom, JavaScript no deriva del llenguatge de programació Java, però tots dos comparteixen una sintaxi 

similar inspirada en el llenguatge C. Semànticament, JavaScript és més pròxim als 

llenguatges Self i ActionScript (basat també en l'ECMAScript). El nom "JavaScript" és una marca registrada per Oracle 

Corporation. 

HISTÒRIA 

El 1995, Brendan Eich va desenvolupar en Netscape Corporation la primera versió d'este llenguatge sota el 

nom Mocha, rebatejat LiveScript i finalment JavaScript. Aquest últim canvi de nom va coincidir amb la inclusió de la 

tecnologia Java per part del navegador web Netscape. La primera versió del llenguatge es va presentar el desembre de 

1995 a la versió 2.0B3 del navegador Netscape. Microsoft implementà més tard una versió amb el nom JScript, però 

sovint també se l'anomena JavaScript. 

En un principi, s'usava a pàgines web HTML, per realitzar feines i operacions al marc de l'aplicació client servidor. 

Amb l'aparició de la Web 2.0, JavaScript s'ha convertit en un veritable llenguatge de programació que aporta la 

potència de càlcul al navegador per augmentar la usabilitat d'aplicacions web amb tècniques avançades 

com AJAX o JCC. 

El 1997 els autors van proposar JavaScript com estàndard de l'European Computer Manufacturers Association ECMA, 

que tot i el seu nom no és europeu, sinó internacional, amb la seu a Ginebra. El juny de 1997 va ser adoptat com un 

estàndard ECMA, amb el nom ECMAScript. Poc després també va ser un estàndard ISO. 

JScript és la implementació del ECMAScript de Microsoft, molt similar al JavaScript de Netscape, però amb certes 

diferències al model d'objecte del navegador que fan les dues versions incompatibles. 

Per evitar aquestes incompatibilitats, el World Wide Web Consortium va dissenyar l'estàndard Document Object 

Model (DOM, o Model d'Objectes del Document en català), que incorpora el Konqueror, les versions 6 d'Internet 

Explorer i Netscape Navigator, Opera versió 7, i Mozilla des de la seva primera versió. 

CARACTERÍSTIQUES 

Les següents característiques són comunes a totes les implementacions que s'ajusten a l'estàndard ECMAScript, 

llevat que s'especifiqui explícitament en cas contrari. 

IMPERATIU I ESTRUCTURAT 

JavaScript és compatible amb gran part de l'estructura de programació de C (per exemple, sentències if, bucles for, 

sentències switch, etc.). Amb una excepció, en part: en C, l'àmbit de les variables aconsegueix al bloc en el qual van 

ser definides; però JavaScript no és compatible amb això, ja que l'àmbit de les variables és el de la funció en la qual 
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van ser declarades. Això canvia amb la versió de JavaScript 1.7, ja que afegeix compatibilitat amb block scoping per 

mitjà de la paraula clau let. Com en C, JavaScript fa distinció entre expressions i sentències. Una diferència sintàctica 

que fa a C és la inserció automàtica de punt i coma, és a dir, en JavaScript els punts i coma que finalitzen una 

sentència poden ser omesos. 

DINÀMIC 

Tipus dinàmics 

Com en la majoria de llenguatges de scripting, el tipus està associat al valor, no a la variable. Per exemple, una 

variable x en un moment donat pot estar lligada a un nombre i més endavant, relligada a una cadena. JavaScript és 

compatible amb diverses formes de comprovar el tipus d'un objecte, incloent duck typing. Una manera de saber-ho 

és per mitjà de la paraula clau typeof. 

Objectual 

JavaScript està format gairebé íntegrament per objectes. Els objectes en JavaScript són arrays associatius, millorats 

amb la inclusió de prototips (veure més endavant). Els noms de les propietats dels objectes són claus de tipus 

cadena: obj.x = 10 i obj ['x'] = 10 són equivalents, sent la notació amb punt sucre sintàctic. Les propietats i els seus 

valors poden ser creats, canviats o eliminats en temps d'execució. La majoria de propietats d'un objecte (i aquelles 

que són incloses per la cadena de l'herència prototípica) poden ser enumerades a per mitjà de la instrucció de bucle 

for ... in. JavaScript té un petit nombre d'objectes predefinits com són Function i Date. 

Avaluació en temps d'execució 

JavaScript inclou la funció eval que permet avaluar expressions com expressades com cadenes en temps d'execució. 

Per això es recomana que eval sigui utilitzat amb precaució i que s'opti per utilitzar la funció JSON.parse () en la 

mesura del possible, ja que resulta molt més segura. 

FUNCIONAL 

Funcions de primera classe 

A les funcions se'ls sol cridar ciutadans de primera classe; són objectes en si mateixos. Com a tal, posseeixen 

propietats i mètodes, com .call() i .bind(). Una funció imbricada és una funció definida dins d'una altra. Aquesta és 

creat cada vegada que la funció externa és invocada. A més, cada funció creada forma una clausura; és el resultat 

d'avaluar un àmbit contenint en una o més variables dependents d'un altre àmbit extern, incloent constants, 

variables locals i arguments de la funció externa truca. El resultat de l'avaluació d'aquesta clausura forma part de 

l'estat intern de cada objecte funció, fins i tot després que la funció exterior conclogui la seva evaluación. 
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PROTOTÍPIC 

Prototips 

JavaScript utilitza prototips en comptes de classes per a l'ús de herència. És possible arribar a emular moltes de les 

característiques que proporcionen les classes en llenguatges orientats a objectes tradicionals per mitjà de prototips 

en JavaScript. 

Funcions com a constructors d'objectes 

Les funcions també es comporten com a constructors. Prefixar una crida a la funció amb la paraula clau new crear 

una nova instància d'un prototip, que hereten propietats i mètodes del constructor (incloses les propietats del 

prototip de Object). ECMAScript 5 ofereix el mètode Object.create, permetent la creació explícita d'una instància 

sense haver d'heretar automàticament del prototip de Object (en entorns antics pot aparèixer el prototip de 

l'objecte creat com null). La propietat prototype del constructor determina l'objecte usat per al prototip intern dels 

nous objectes creats. Es poden afegir nous mètodes modificant el prototip de l'objecte usat com a constructor. 

Constructors predefinits en JavaScript, com Array o Object, també tenen prototips que poden ser modificats. Encara 

que això sigui possible es considera una mala pràctica modificar el prototip de Object ja que la majoria dels objectes 

en JavaScript hereten els mètodes i propietats de l'objecte prototype, objectes els quals poden esperar que aquests 

no hagin estat modificats. 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES 

Entorn d'execució 

JavaScript normalment depèn de l'entorn en el qual s'executi (per exemple, en un navegador web) per oferir objectes 

i mètodes pels quals els scripts poden interactuar amb el "món exterior". De fet, depèn de l'entorn per ser capaç de 

proporcionar la capacitat d'incloure o importar scripts (per exemple, en HTML per mitjà del tag <script>). (Això no és 

una característica del llenguatge, però és comú en la majoria de les implementacions de JavaScript.) 

Funcions variables 

Un nombre indefinit de paràmetres poden ser passats a la funció. La funció pot accedir-hi a través dels paràmetres o 

també a través de l'objecte local arguments. Les funcions variables també poden ser creades usant el mètode 

.apply(). 

Funcions com a mètodes 

A diferència de molts llenguatges orientats a objectes, no hi ha distinció entre la definició de funció i la definició de 

mètode. Més aviat, la distinció es produeix durant la crida a la funció; una funció pot ser cridada com un mètode. 

Quan una funció és cridada com un mètode d'un objecte, la paraula clau this, que és una variable local a la funció, 

representa l'objecte que va invocar aquesta funció. 
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Arrays i la definició literal d'objectes 

Igual que molts llenguatges de script, arrays i objectes (arrays associatius en altres idiomes) poden ser creats amb 

una sintaxi abreujada. De fet, aquests literals formen la base del format de dades JSON. 

Expressions regulars 

JavaScript també és compatible amb expressions regulars d'una manera similar a Perl, que proporcionen una sintaxi 

concisa i poderosa per a la manipulació de text que és més sofisticat que les funcions incorporades als objectes de 

tipus string. 

EXTENSIONS ESPECÍFIQUES DEL FABRICANT 

JavaScript es troba oficialment sota l'organització de Mozilla Foundation, i periòdicament s'afegeixen noves 

característiques del llenguatge. No obstant això, només alguns motors JavaScript són compatibles amb aquestes 

característiques: 

 Les propietats get i set (també compatibles amb WebKit, Opera, 32 ActionScript i Rhino). 

 Clàusules catch condicionals. 

 Protocol iterator adoptat de Python. 

 Corrutinas també adoptades de Python. 

 Generació de llistes i expressions per comprensió també adoptat de Python. 

 Establir l'àmbit a bloc a través de la paraula clau let. 

 Desestructuració d'arrays i objectes (forma limita d'aparellament de patrons). 

 Expressions concretes en funcions (function (args) expr). 

 ECMAScript per XML (E4X), una extensió que afegeix compatibilitat nativa XML a ECMAScript. 

ÚS EN PÀGI NES WEB 

L'ús més comú de JavaScript és escriure funcions embegudes o incloses en pàgines HTML i que interactuen amb el 

Document Object Model (DOM o Model d'Objectes del Document) de la pàgina. Alguns exemples senzills d'aquest ús 

són: 

 Carregar nou contingut per a la pàgina o enviar dades al servidor a través d'AJAX sense necessitat de 

recarregar la pàgina (per exemple, una xarxa social pot permetre a l'usuari per tenir actualitzacions d'estat 

sense sortir de la pàgina). 

 Animació dels elements de pàgina, fer-los desaparèixer, canviar la seva mida, moure'ls, etc. 

 Contingut interactiu, per exemple, jocs i reproducció d'àudio i vídeo. 

 Validació dels valors d'entrada d'un formulari web per assegurar-se que són acceptables abans de ser 

enviat al servidor. 

 Transmissió d'informació sobre els hàbits de lectura dels usuaris i les activitats de navegació a diversos 

llocs web. Les pàgines web sovint ho fan per fer anàlisis web, seguiment d'anuncis, la personalització o per 

altres fines. 
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Atès que el codi JavaScript pot executar localment en el navegador de l'usuari (en lloc de en un servidor remot), el 

navegador pot respondre a les accions de l'usuari amb rapidesa, fent una aplicació més sensible. D'altra banda, el 

codi JavaScript pot detectar accions dels usuaris que HTML per si sola no pot, com pulsacions de teclat. Les 

aplicacions com Gmail s'aprofiten d'això: la major part de la lògica de la interfície d'usuari està escrita en JavaScript, 

enviant peticions al servidor (per exemple, el contingut d'un missatge de correu electrònic). La tendència cada 

vegada més gran per l'ús de la programació Ajax explota de manera similar aquesta tècnica. 

 

Un motor de JavaScript (també conegut com intèrpret de JavaScript o implementació JavaScript) és un intèrpret que 

interpreta el codi font de JavaScript i executa la seqüència de comandaments en conseqüència. El primer motor de 

JavaScript va ser creat per Brendan Eich a Netscape Communications Corporation, per al navegador web Netscape 

Navigator. El motor, anomenat SpiderMonkey, està implementat en C. Des de llavors, ha estat actualitzat (en 

JavaScript 1.5) per complir amb el ECMA-262 edició 3. El motor Rhino, creat principalment per Norris Boyd (abans de 

Netscape, ara a Google) és una implementació de JavaScript en Java. Rhino, com SpiderMonkey, és compatible amb 

el ECMA-262 edició 3. 

 

Un navegador web és, amb molt, l'entorn d'acollida més comú per a JavaScript. Els navegadors web solen crear 

objectes no natius, dependents de l'entorn d'execució, per representar el Document Object Model (DOM) en 

JavaScript. El servidor web és un altre entorn comú de serveis. Un servidor web estigui habilitat sol exposar els seus 

propis objectes per a representar objectes de petició i resposta HTTP, que un programa estigui habilitat podria 

llavors interrogar i manipular per generar dinàmicament pàgines web. 

 

A causa de que JavaScript és l'únic llenguatge pel qual els més populars navegadors comparteixen el seu suport, s'ha 

convertit en un llenguatge al que molts frameworks en altres llenguatges compilen, tot i que JavaScript no va ser 

dissenyat per a tals propòsits. Malgrat les limitacions de rendiment inherents a la seva naturalesa dinàmica, 

l'augment de la velocitat dels motors de JavaScript ha fet d'aquest llenguatge un entorn per a la compilació 

sorprenentment factible.  
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6. PLANIFICACIÓ 

Com deiem en la descripció del projecte, aquest sorgeix arrant de la possibilitat de rebre una subvenció per part de 

diversos organismes públics i l’acord de diversos municipis de la zona del Baix Vallès. 

 

Un cop acordat per totes bandes, ens privats inclosos, que el projecte podia tirar endavant es va procedir a fer una 

temporització de les tasques a realitzar tenint en compte que era condició indispensable presentar la plataforma 

web durant l’any 2012. És per això que es va procedir a realitzar la planificació, la qual constava de les fases següents: 

1. Definició del projecte. 

2. Anàlisis de requisits. 

3. Diagrama de casos d’ús. 

4. Especificació. 

5. Desenvolupament. 

6. Proves. 

7. Posada en producció. 

A continuació es presenta la planificació teòrica plantejada inicialment: 

 
07.2012 08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012 01.2013 

 
1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 

Definició del projecte                             
Anàlisis de requisits                             
Dia. de casos d'ús                             
Especificació                             
Desenvolupament                             
Proves                             
Posada en producció                             
 

En aquesta podem veure que: 

 Durant el mes de juliol les diverses parts implicades en el projecte farien reunions periòdiques 

(ajuntaments per una banda i ens privats per altra) per definir què donaria de si el projecte. 

 En el mes d’agost seria temps de reflexió i anàlisis del projecte definit. 

 També a l’agost i fins mitjans de setembre, un cop validat per totes les parts (ajuntaments i ens privats) 

els requisits, s’iniciaria amb els casos d’ús de cadascún dels perfils que interaccionarien amb el sistema i 

es prosseguiria amb l’especificació de cadascun dels casos. 

 Validada tota l’especificació, de nou per totes les parts, ja es podria començar amb el desenvolupament de 

cadascun dels portals i de la plataforma web en general fins finals de d’octubre. Això sí, sempre amb el 

corresponent vist-i-plau de les parts. 

 Acabat el desenvolupament, es reservà tot el mes de novembre per tal que es realitzessin les proves 

necessàries i donar la implementació per bona. 

 Finalment, la posada en producció estava fixada per al Pont de la Puríssima. 
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Però, tot i la planificació realitzada, aquesta no es va dur a terme des d’un bon inici. El motiu principal  va ser 

l’àmplia quantitat d’interessats en el projecte, les validacions necessàries per part de tots els implicats i el gran 

nombre de reunions a fer. 

 

Tots aquests motius, entre d’altres, van fer que del diagrama de Gantt inicial es passés al següent: 

 
07.2012 08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012 01.2013 

 
1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 1a q. 2a q. 

Definició del projecte                             
Anàlisis de requisits                             
Dia. de casos d'ús                             
Especificació                             
Desenvolupament                             
Proves                             
Posada en producció                             
 

En aquest, podem observar: 

 L’endarreriment de l’inici del projecte per dificultats d’agenda i, sumat al període vacacional  d’estiu, 

l’endarreriment de l’acceptació d’aquest. 

 De forma similar, tant l’anàlisis de requisits com l’especificació van tenir endarreriments de 10-15 dies 

aproximadament. 

 Durant el desenvolupament, l’alta intervenció de totes les parts va fer que les reunions (tot i no sé molt 

constants) va fer que es produïssin algunes modificacions en els casos d’ús i l’especificació. 

 Per últim, comentar que hi va haver dues posades en marxa. La primera es va fer-se a finals d’any (28 de 

desembre) per tal de complir amb l’establert amb els requisits de la subvenció rebuda i la segona un mes 

més tard (22 de gener de 2013, festiu a Mollet del Vallès) un cop totes les proves i modificacions oportunes 

es van realitzar. 

 

Per tant, l’endarreriment va ser de mes i mig. És a dir, el projecte inicialment pensat per 6 mesos es va allargar als 7 

mesos i mig (tot i que s’ha de tenir en compte els 15 dies d’endarreriment inicial).  
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7. METODOLOGIA  

Durant tot el procés de realització del projecte, tant en l’anàlisis previ com el posterior desenvolupament, no es va 

seguir estrictament cada metodologia. Tot i això, com ha quedat clar en el capítol anterior, es van realitzar 

moltíssimes reunions de control amb els diferents interessats (representats dels diversos ajuntaments participants 

i ens privats col·laboradors). 

 

Amb la realització d’aquestes reunions, els objectius que es perseguien eren: 

 Per un costat validar tots els canvis realitzats des de l’anterior reunió. 

 Per altre costat, establir nous objectius per a la pròxima trobada, tenint en compte els anàlisis i 

especificacions fetes, per tal d’avançar de forma progressiva amb el projecte. 

 

Per tant, sense seguir estrictament el mateix procediment, la metodologia emprada s’acosta molt a l’SCRUM. 

7.1. SC RUM 

Scrum és un model de referència que defineix un conjunt de pràctiques, on cada persona participant assumeix un rol 

(ScrumMaster, ProductOwner i equip de desenvolupament), fet que permet adaptar-se a les necessitats i 

preferències de cada equip o organització. Els rols principals de Scrum són: 

 ScrumMaster: és qui prova de fer seguir les pràctiques de Scrum tant a dins de l'equip com envers 

l'organització. 

 ProductOwner: és qui representa els interessats en el projecte. 

 Equip de desenvolupament: inclou tots els participants en la construcció del programari. 

El primer que es fa és definir els objectius del projecte, separar-los per tasques a realitzar i assignar-los un temps 

necessari per realitzar aquestes tasques. 

Un cop estan definides les tasques a fer, el ProductOwner les ordena per ordre d'importància i preferències, tot 

creant el que es coneix com a Product Backlog, que és, en resum, el conjunt de requeriments a alt nivell prioritzats 

que defineixen la feina a fer. 

El conjunt de tasques que forma part de cada sprint es defineix i es documenta al Product Backlog, que és, en resum, 

el conjunt de requeriments a alt nivell prioritzats que defineixen la feina a fer. 

Un cop es té el Product Backlog redactat, l'equip fa una reunió per a planejar i prioritzar tasques. És en aquest 

moment que es fa la planificació de sprints. Els sprints són períodes de temps fix d'una durada definida -solen ser 

d'entre una i quatre setmanes- on l'equip realtiza les tasques que tenia assignades al Produckt Blacklog. Durant 

aquest període l'equip ha de realitzar les tasques encomanades per tal d'assolir la fita dins del període marcat. El 

procés de planificació previ es coneix com a Sprint Planning. 

Durant el temps que dura l'Sprint, l'única part que pot canviar del Backlog és l'equip de desenvolupament, si veu que 

aquest no pot completar les tasques dins del període establert. 

El sistema Scrum permet la creació d'equips auto-organitzats impulsant la co-localització de tots els membres de 

l'equip, i la comunicació verbal entre tots els membres i disciplines involucrats en el projecte.  



14.09.2015 
Xavi López Ozaes 

PFC - Memòria 

 Xavi López Ozaes | PFC - Memòria 93 

 

 

8. ESTUDI ECONÒMIC 

En aquest apartat es realitza un anàlisis econòmic, fent els càlculs i estimacions oportunes per tal de determinar 

quin seria el cost global del projecte. 

8.1. COST DEL HARDWARE  

Durant el procés de desenvolupament del projecte, s’han utilitzat els següents recursos: 

 Servidor PROXY per tal de distribuir les peticions de connexió. 

 Servidor per a la base de dades 

 Vuit servidors, un per cadascun dels ajuntaments participants en el projecte. 

 Un domini wildcard, el qual ens servirà per als vuit ajuntaments utilitzant subdominis. 

 

Destaquem, a més, que com l’Ajuntament de Mollet del Vallès es qui lidera el projecte, la part d’administració de les 

empreses privades serà allotjada en el mateix servidor que contindrà el web de Mollet del Vallès. 

 

En aquest càlcul no s’ha entrat a valorar el cost de l’electricitat, del CPD, del firewall i la connexió a Internet ja que 

s’ha realitzat tot des de les instal·lacions de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 

Per tant, el cost econòmic del hardware és el següent: 

Hardware Preu/unitat Unitats Preu 

Servidor PROXY 800€ 1 800€ 

Servidor BBDD 650€ 1 650€ 

Servidor ajuntaments 550€ 8 4.400€ 

  TOTAL: 5.850€ 

 

8.2. COST DEL SOFTWARE 

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha procurat que tots els sistemes operatius i totes les eines i IDEs 

emprats fossin software lliure per tal de no encarir encara més el cost total de l’aplicació. És per això que s’ha 

utilitzat el següent software: 

 Sistema operatiu per als servidors: CentOS 6. 

 Sistema de gestió de bases de dades: PostgresSQL. 

 Entorn de desenvolupament: Aptana i Netbeans. 

 Software de gestió d’imatges: GIMP. 
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8.3. COST DELS RR. HH.  

Durant la realització del projecte, a més de la dedicació de mitja jornada destinada exclusivament a l’elaboració del 

projecte final de carrera pròpiament.  

 

Si tenim en compte que el preu/hora com a becari era de 7€ i contemplem que el número total d’hores que s’ha 

realitzat durant tot el procés és d’aproximadament 700 hores. Per tant: 

Recursos Preu/unitat Unitats Preu 

Becari 700€ 7 4.900€ 

  TOTAL: 4.900€ 

 

8.4. COST TOTAL 

Un cop desglossats els costos del hardware, el software i de RR.HH. podem realitzar la suma total: 

Recursos Preu 

Cost del hardware 5.850€ 

Cost del software 0€ 

Cost RR.HH. 4.900€ 

TOTAL: 10.750€ 
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9. CONCL USIONS I MILLORES 

Un cop finalitzada i desenvolupada aquesta Plataforma web per a empresaris i emprenedors del Baix Vallès podríem 

assegurar que s’ha assolit els objectius que un projecte de fi de carrera té. 

És així ja que, donada la situació de proposta de projecte s’han realitzat els anàlisis de requisits corresponents, s’ha 

dissenyat el diagrama de casos d’ús i s’ha dut a terme l’especificació corresponent. 

Fets aquests passos, es va procedir a desenvolupar tota la plataforma. Això va comportar l’aprenentatge d’un patró 

arquitectònic com és el MVC (Model-Vista-Controlador), conèixer a fons la mecànica dels serveis web, l’estudi de les 

possibles alternatives de desenvolupament (emprar un CMS, desenvolupament a mida, tipus de bases de dades, 

serveis webs,...) i totes les tecnologies emprades. 

De les conclusions que trec un cop realitzat el projecte i treballat per primer cop en el món laboral és que la 

universitat mai et dona la solució, sinó que t’ensenya el camí o et dona els coneixements necessaris per a trobar el 

camí idoni a la solució adequada. 

En quan a possibles millores de la plataforma, caldria destacar-ne les següents: 

 Adaptació de la plataforma a responsive design per tal que la visualització en smartphones, tauletes i 

pantalles de diferent resolució sigui més personalitzada. 

 Utilització de l’open data per tal d’incorporar les dades de les diferents entitats públiques i privades la qual 

cosa facilitaria el manteniment d’aquesta plataforma. 

 La utilització d’un framework per al desenvolupament, per tal que tota la plataforma sigui més robusta i, 

fins i tot, més segura al poder utilitzar totes les eines i avantatges que qualsevol framework que hi ha 

actualment en el mercat et dona. 

Per últim, en quan a la relació de les diferents assignatures cursades durant la carrera i aquest projecte podríem dir 

que s’han utilitzat els següents coneixements: 

 ES1 i ES2 per a l’anàlisis de requisits, diagrames de casos d’ús i especificació. 

 BD per al disseny de les bases de dades i posterior desenvolupament. 

 E3, PDGPE i GSI per a la planificació del projecte i per al càlcul econòmic. 

 P1, PRAP, PRED i PROP per al desenvolupament. 
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10. ANNEXOS 

10.1. ARQ UITECTURA TECNOLÒ GICA 

www.baix-valles.cat

Funcions de PROXY

lallagosta.baix-valles.cat

LA LLAGOSTA

martorelles.baix-valles.cat

MARTORELLES

molletvalles.baix-valles.cat

MOLLET DEL VALLÈS

montmelo.baix-valles.cat

MONTMELÓ

montornes.baix-valles.cat

MONTORNÈS DEL VALLÈS

parets.baix-valles.cat

PARETS DEL VALLÈS

santfost.baix-valles.cat

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

staperpetua.baix-valles.cat

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

bbdd-lallagosta

bbdd-martorelles

bbdd-molletvalles

bbdd-montmelo

bbdd-montornes

bbdd-parets

bbdd-stfost

bbdd-staperpetua

bbdd-comú
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10.2. LA PLATAFORMA EN I MA TGES 

PÀGI NA INICIAL DE LA  PLATAFORMA (WWW.BAIX -VALLES.CAT) 
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PÀGI NA INICIAL DEL P ORTAL D’UNA AJUNTAME NT (MOLLET DEL VALLÈS) 
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TRÀMITS: LLISTAT (LA  LLAGOSTA) 
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SERVEIS DE NEGOCI EN LÍNIA: LLISTAT (MART ORELLES) 
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SERVEIS DE NEGOCI EN LÍNIA: FITXA I NFORMA TIVA (MARTORELLES) 
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TRÀMITS AMB ALTRES AAPP: LLI STAT (MOLLET DEL VAL LÈS) 
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TRÀMITS AMB ALTRES A APP: INFORMACIÓ (MOL LET DEL VALLÈS) 
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INFORMACIÓ D’UTILITA T: LLISTAT (MONTMELÓ ) 
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INFORMACIÓ D’UTILITA T: INFORMACIÓ (MONTMELÓ) 
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OFERTA FORMATIVA: LL ISTAT (MONTORNÈS DEL  VALLÈS) 
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OFERTA FORMATIVA: FI TXA (MONTORNÈS DEL V ALLÈS) 
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MATERIAL FORMATIU: L LISTAT (SANT FOST DE  CAMPSENTELLES) 
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AGENDA: LLISTAT (SANTA PERPÈTUA DE MOGOD A) 
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AGENDA: FITXA (SANTA  PERPÈTUA DE MOGODA) 
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CONTACTAR (MOLLET DE L VALLÈS) 
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PART PRIVADA - LOGIN (MOLLET DEL VALLÈS) 

 

 

 

 

 

 

PART PRIVADA - PÀGINA INICIAL (MOLL ET DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  TRÀMITS: LLISTAT (MO LLET DEL VALLÈS)  

 

PART PRIVADA –  TRÀMITS: FORMULARI C REACIÓ/EDICIÓ (MOLLE T DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  SEREVEIS DE NEGOCI E N LÍNIA: LLISTAT (ENS PRIVATS) 
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PART PRIVADA –  SEREVEIS DE NEGOCI E N LÍNIA: FORMUL ARI C REACIÓ/EDICIÓ (ENS P RIVATS) 
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PART PRIVADA –  TRÀMITS AMB ALTRES A APP: LLISTAT (MOLLET  DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  TRÀMITS AMB ALTRES A APP: FORMULARI CREAC IÓ/EDICIÓ (MOLLET) 
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PART PRIVADA –  INFORMACIÓ D’ UTILITAT: LLISTAT (MOLLET DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  INFORMACIÓ D’ UTILITAT: FORMULARI CREACIÓ /EDICIÓ (MOLLET DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  OFERTA FORMATIVA: LL ISTAT (MOLLET DEL VA LLÈS) 
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PART PRIVADA –  OFERTA FORMATIVA: FORMULARI  CREACIÓ/EDICIÓ (MOLL ET DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  MATERIAL FORMATIU: L LISTAT (MOLLET DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  MATERIAL FORMATIU: FORMULARI CREACIÓ/EDI CIÓ (MOLLET DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  AGENDA: LLISTAT (MOL LET DEL VALLÈS) 
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PART PRIVADA –  AGENDA: FORMULARI CREACIÓ/EDICIÓ (MOLLET  DEL VALLÈS) 
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