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Resum del projecte  

 

El projecte que es presenta a continuació s’ha realitzat a l’empresa Centre de Telecomunicacions 

i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, i està emmarcat dins l’àmbit 

de la gestió de projectes. L’objectiu d’aquest treball és fer un anàlisi de la implantació d’una eina 

de gestió de projectes, en particular, de l’eina corporativa de gestió de projectes TIC de la 

Generalitat de Catalunya: PPM (Project and Portofolio Management) de l’empresa HP. 

Actualment, la majoria d’empreses i organitzacions recolzen les seves activitats i projectes en 

les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), considerades avui en dia, components 

essencials dels seus sistemes d’informació (SI). A més a més, el paper clau dels SI com a 

integradors d’un conjunt d’elements que van més enllà d’aquestes tecnologies, són vitals i 

fonamentals per qualsevol organització, i no tan sols per satisfer la necessitat d’informació per 

la presa de decisions, si no també perquè es converteixen en una eina molt valuosa capaç de 

generar avantatges competitius al combinar aquestes tecnologies amb altres recursos 

importants. Per tant, és comprensible que la majoria d’administracions (en el nostre cas, 

l’administració pública catalana), hagin prioritzat i incorporat l’Administració Electrònica com un 

dels projectes més importants i estratègics dels últims anys. 

El model català per al desenvolupament de l’administració electrònica aspira a la millora en la 

prestació de serveis a ciutadans, empreses i entitats, a augmentar la productivitat d'aquests 

serveis i la participació ciutadana mitjançant l’ús de les TIC. És un model basat en una visió 

integrada de totes les administracions, és a dir, un model de país en què el desenvolupament 

electrònic beneficiï el conjunt de les administracions públiques catalanes i es basi en elements 

comuns. Així queda consagrat a la Llei 29/2010, de 3 d'agost , de l'ús dels mitjans electrònics al 

sector públic de Catalunya, estableix que les entitats que integren el sector públic de Catalunya, 

per assolir les finalitats que disposa aquesta llei i d'acord amb els principis que la informen, han 

d'impulsar un model d'administració electrònica basat, entre d'altres, en la cooperació i la 

col·laboració institucionals en la creació i la posada a disposició del sector públic de Catalunya 

d'infraestructures i de serveis comuns d'administració electrònica que garanteixin la 

interoperabilitat dels sistemes d'informació i que facin possible llur ús per les entitats que 

integren el sector públic per a fer més eficaç i econòmic l'oferiment de serveis als ciutadans i a 

les empreses [0]. 

En aquest treball s’interpolaran tres conceptes claus, en primer lloc, en què consisteix un sistema 

d’informació (SI), en segon lloc, què significa gestió de projectes TIC i finalment, quina és 

l’organització que sosté aquest context.  Un cop definides aquestes idees, s’estudiarà el cas real 

d’un SI dedicat a la gestió de projectes TIC en una organització complexa , com és el cas de 

Generalitat de Catalunya. Inicialment, s’explicarà com, quan i perquè de la implantació de PPM, 

seguit de en què consisteix aquesta tecnologia, quina metodologia implanta i finalment, quins 

recursos la sostenen. I paral·lelament, es farà una estadística delimitada per un univers i un 

període concrets, per tal de poder arribar a observar resultats verdaders sobre l'ús d’aquesta 

eina. 

http://www.gencat.cat/diari/5687/10211043.htm
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Resumen del proyecto 

El proyecto que se presenta a continuación ha sido realizado con la empresa Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Cataluña, y se 

encuentra dentro del ámbito de la gestión de proyectos. El objetivo de este trabajo es realizar 

un análisis de la implantación de una herramienta de gestión de proyectos, en particular, de la 

herramienta corporativa de gestión de proyectos TIC de la Generalitat de Catalunya: PPM 

(Project and Portofolio Management) de la empresa HP. 

Actualmente, la mayoría de empresas y organizaciones apoyan sus actividades y proyectos en 

las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (TIC), consideradas, hoy en día, 

componentes esenciales de sus sistemas de información (SI). Además, el papel clave de los SI 

como integradores de un conjunto de elementos que van más allá de estas tecnologías, son 

vitales y fundamentales para cualquier organización, y no tan sólo por satisfacer la necesidad de 

información para la toma de decisiones, sino también porque se convierten en una herramienta 

muy valiosa capaz de generar ventajas competitivas al combinar estas tecnologías con otros 

recursos importantes. Por lo tanto, es compresible que la mayoría de administraciones (en 

nuestro caso, la administración pública catalana), hayan priorizado e incorporado la 

Administración Electrónica como uno de sus proyectos más importantes y estratégicos de los 

últimos años. 

El modelo catalán para el desarrollo de la administración electrónica aspira a la mejora en la 

prestación de servicios a los ciudadanos, empresas y entidades, a aumentar la productividad de 

estos servicios y la participación de la ciudadanía  mediante el uso de las TIC. Es un modelo 

fundado en una visión integrada de todas las administraciones, es decir, un modelo de país en 

que el desarrollo electrónico beneficie el conjunto de las administraciones públicas catalanas y 

se base en elementos comunes. De esta manera se consagra en la Ley 29/2010, del 3 de agosto, 

sobre el uso de medios electrónicos en el sector público de Cataluña, que establece que las 

entidades que integran el sector público de Cataluña, para lograr las finalidades de que dispone 

esta ley y de acuerdo con los principios que la informan, tiene que impulsar un modelo de 

administración electrónica basado, entre otras cosas, en la cooperación y la colaboración 

institucionales para la creación y la puesta a disposición del sector público de Cataluña de 

infraestructuras y servicios comunes de la administración electrónica que garanticen la 

interoperabilidad de los sistemas de información y que hagan posible su uso para las entidades 

que integran el sector público para ser más eficaz y económico la oferta de servicios a los 

ciudadanos y las empresas [0]. 

En este trabajo de interpolarán tres conceptos claves, en primer lugar, en qué consiste un 

sistema de información (SI), en segundo lugar, qué significa gestión de proyectos TIC y 

finalmente, cuál es la organización que sostiene este contexto. Una vez definidas estas ideas, se 

estudiará el caso real de un SI dedicado a la gestión de proyectos TIC en una organización 

compleja, como es el caso de la Generalitat de Catalunya. Inicialmente, se explicará cómo,  

cuándo y por qué de la implantación de PPM, seguido de en qué consiste esta tecnología, qué 

metodología implanta y para finalizar, qué recursos la sostienen. Y paralelamente, se realizará 
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una estadística delimitada por un universo y periodo concretos, por tal de poder llegar a 

observar resultados verdaderos sobre el uso de esta herramienta.  
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Abstract 

 

The project shown below was made by the company “Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya”, and is framed into the area 

of project management. The aim of this work is to analyze the implementation of a project 

management tool, particularly the corporative tool to manage ICT projects (Information and 

communications technology) from Generalitat de Catalunya: PPM (Project and Portofolio 

Management) of the company HP. 

Nowadays, most companies and organizations support their activities and projects in 

Information and Communications Technology (ICT) as they are often considered essential 

components of its Information System (IS). Moreover, the IS key role as an integrator of a set of 

elements that go beyond these technologies is vital and fundamental for any organization, not 

only to satisfy the need for information to make decisions, but also because they become a 

powerful tool capable of generating competitive advantages. Typically achieved by combining 

these technologies with other important resources. With this in mind, it is understandable that 

most governments (in our case, the Catalan public administration) have prioritized and 

incorporated e-Government as one of the most important and strategic projects in recent years. 

The Catalan model for the development of e-Government aims at improving service delivery to 

citizens, businesses, and organizations. It aspires to increase the productivity of these services 

and citizen participation through the use of ICT. It is a model based on an integrated view; 

encompassing all authorities. That is, a model of the country in which the electronic 

development will benefit the whole of the Catalan public administrations and based on common 

elements. This is enshrined in Law 29/2010 of 3 August, relating to the use of electronic media 

in the public sector of Catalonia, which states that the entities that integrate the public sector in 

Catalonia should promote an e-Government model which is based on institutional cooperation 

and collaboration. It stresses that the provision of infrastructure and common e-Government 

services to the Catalan public sector must guarantee interoperability of information systems and 

enable their use by entities that integrate the public sector to make the service offer to citizens 

and businesses more efficient and economical [0]. 

In this work, three key concepts are addressed. Firstly, what is an information system? Secondly, 

what does ICT project management mean? And finally, what is the organization that maintains 

this context? Once these are defined, we will perform a case study of a real Information System 

for ICT project management. This system will resides in a complex organization such as the 

Generalitat de Catalunya. Initially we will explain how, when, and why PPM was implemented, 

what does the technology consists of, which methodology it implements, and finally; an analysis 

of the resources supporting it. In parallel, there will be statistics delimited by a universe and a 

specific period, in order to be able to see real results on the use of this tool. 
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1. Introducció 

 

1.1 Introducció 

Ja fa vàries dècades que en els països avançats s’ha entrat en un nou paradigma productiu 

denominat ‘societat del coneixement i de la informació’. Si anys enrere, amb un entorn 

industrial, la riquesa era generada per les primeres matèries, avui en dia, el bé més dilecte és el 

capital intel·lectual. Per tant, l’actiu principal de la nostra societat és el conjunt de persones que 

treballen en ella, els seus coneixements i l’experiència que aporten. I aquesta societat ha pogut 

i està evolucionant gràcies, en bona part, a les Tecnologies de la Informació i Comunicació. Les 

TIC  bàsicament proporcionen informació, eines pel seu procés i finalment, canals de 

comunicació. Per tant, gestió de projectes TIC és sinònim de gestió de la informació. 

Paral·lelament, quan es duen a terme projectes TIC, en moltes ocasions, sorgeixen incidències 

per qüestions tècniques, demores provocades per la complexitat d’una organització, 

desviaments en els costos, retards en el projecte, despeses no previstes o problemes que han 

sorgit per culpa d’una incorrecta o inexistent identificació dels riscos. Molts d’aquests problemes 

són inevitables perquè apareixen de forma inesperada, però d’altres, seguint una adequada 

metodologia de gestió de projectes, es poden controlar o fins i tot, evitar.  

Donat el moment que s’està vivint actualment, una crisi econòmica  mundial amb la coneguda 

limitació de recursos (pressupost, temps, ..) i temps d’austeritat, està portant les organitzacions 

a cercar com automatitzar els seus processos per tal d’aprofitar la infraestructura tecnològica 

d’una forma més eficient i poder assolir els seus objectius estratègics. A més a més,  en un 

context d’ organització prou gran i important, amb un gran nombre de projectes TIC en cartera 

i obligat a introduir noves solucions tecnològiques amb menys recursos i continuar obtenint 

beneficis; potser no n’hi ha prou en parlar de gestió de projectes TIC, segurament s’ha 

d’aprofundir una mica més i discutir sobre un Sistema d’Informació que englobi i permeti la visió 

i gestió de tots aquests projectes que integren una organització. Com a conseqüència, moltes 

organitzacions han estat implantant solucions PPM (Project and Portofolio Management) per tal 

de guanyar visibilitat en temps real dels objectius estratègics i per crear un procés automatitzat 

i més eficient de la gestió dels projectes. 

Aquest treball se centra en un sistema d’informació concret: PPM. PPM és una eina de gestió 

estratègica, tant per projectes TIC, com per projectes complexes que es troben fóra d’aquest 

àmbit. No obstant, aquest treball gira entorn les TIC i per aquest motiu, l’anàlisi que es farà de 

l’eina sempre anirà enfocat en aquest sentit. PPM és un producte orientat a facilitar als 

departaments TI una bona gestió dels seus processos d’acord a workflows1 i regles 

personalitzades, tot seguint les millors pràctiques de Governança TI. 

                                                            
1Workflow=Fluxe de treball. És l’estudi dels aspectes operacionals d’una activitat de treball: com 
s’organitzen i controlen les tasques, i quins són els recursos i regles necessàries per completar el procés 
de negoci. 
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1.2 Objectiu i abast 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar el procés d’implantació i l'ús que s’ha fet de PPM, eina de 

gestió de projectes TIC a la Generalitat de Catalunya en el període comprès entre mitjans de 

l’any 2007 i finals del 2012. 

Així doncs, per poder arribar a plantejar unes conclusions finals, aquest treball es dividirà en tres 

parts: l’anàlisi de PPM com a eina de gestió de projectes en una organització tan complexa com 

és la Generalitat de Catalunya; seguit de com es va dur a terme  el procés d’implantació 

d’aquesta eina, i finalment, mitjançant un estudi estadístic amb dades extretes de PPM, poder 

discutir quin ha estat l’ús real de la pròpia eina. 

Per aconseguir l’objectiu d’aquesta recerca, s’ha partit d’una informació prèvia basada en 

l’experiència, la bibliografia consultada, la reflexió, les opinions tant dels impulsors i recolzadors 

d’aquesta eina, com dels propis proveïdors. Per altra banda, també s’ha cregut convenient 

conèixer l’opinió de variïs usuaris i de la pròpia Direcció de l’empresa. 

La informació extreta de les entrevistes, com a valor afegit al treball de recerca que s’ha realitzat, 

ha de permetre recolzar, ampliar i en molts casos, justificar el conjunt de resultats que 

s’obtinguin de la recollida de dades de tots aquells projectes que han estat controlats per l’eina. 

Per altra banda, el context actual de crisi econòmica mundial, està provocant que les pròpies 

Administracions públiques siguin molt més austeres, i en aquest cas concret, el Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) es troba enmig d’un procés de 

transformació i transició cap un nou model. Tot i està immers en un moment de grans canvis, el 

CTTI continua essent responsable de la coordinació i la gestió de les TIC de la Generalitat de 

Catalunya, model de negoci que ha evolucionat buscant l’aportació de valor a través de la 

governança de les TIC.  

Així doncs, donat el moment tan decisiu que estan vivint les organitzacions, amb les decisions 

importants i estratègiques que s’estan duent a terme, i tenint a sobre la responsabilitat de la 

gestió de la provisió de les TIC a Catalunya; un objectiu adherent als descrits anteriorment, és 

que aquest treball de recerca pugui proporcionar un seguit de conclusions i lliçons apreses útils 

per la futura elecció d’eines i sistemes d’informació referents al tema d’aquest treball, la gestió 

de projectes. 

 

1.3  Estructura de la memòria 

Aquest treball està estructurat en tres parts ben diferenciades:  

1. Conceptes claus i definició de l’eina, consisteix en l’explicació dels conceptes claus per poder 

dur a terme l’anàlisi de l’objecte d’aquest estudi. Es definirà, en primer lloc, què és un 

projecte, en què consisteixen les TIC i quin és el seu paper estratègic en la societat actual. A 
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continuació, i agafant com a estàndard de referència PMBOK2 (Project Management Body 

of Knowledge), s’explicarà que és la gestió de projectes. Tot seguit, partint de la base que 

PPM, a més a més de ser una eina de gestió de projectes, també representa un sistema 

d’informació, s’explicarà quines característiques i cicle de vida ha de tenir un SI. Finalment, 

s’aclarirà què ofereix actualment l’eina PPM, de l’empresa HP, quina és la seva arquitectura 

a alt nivell i com està valorada en el mercat.  

 

2. Descripció de PPM com a eina corporativa de la Generalitat de Catalunya, pretén explicar, 

en primer lloc, quan, com i perquè es va decidir implantar PPM i quina era la estratègia de 

negoci. A continuació, es definirà la parametrització que s’ha fet de l’eina per tal de complir 

amb els requeriments, quina és la seva arquitectura i de quina seguretat disposa. Adherent 

a aquest capítol, s’explicarà la metodologia que hi ha implantada a l’eina i al CTTI (pel que 

fa a la gestió de projectes), i el paper que han desenvolupat les dues oficines contractades 

(Oficina de Control de Projectes i Oficina Tècnica de Projectes) en el procés d’implantació 

de PPM.   

 

 

3. Estadística, es durà a terme un estudi estadístic des del punt de vista de diferents variables 

i paràmetres, agafant com a univers tots aquells projectes, en un període concret (des del 

desembre del 2009 fins al desembre del 2011), que han estat donats d’alta a PPM.  

 

Finalment, amb tota la teoria compresa i els resultats obtinguts de l’anàlisi estadístic, es vol 

extreure un seguit de conclusions i lliçons apreses sobre com ha anat el procés d’implantació de 

l’eina i quin ús se n’ha fet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Va ser establert pel PMI (Project Management Institute) als EUA i va ser reconegut per l’ANSI (American 
National Standard Institute). 
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2. Conceptes claus i definició de l’eina 

 

2.1 Resum 

En aquesta primera part, es vol plasmar el significat de conceptes que es consideren claus per 

poder fer un estudi sobre la implantació d’una eina de gestió de projectes. Aquests conceptes 

són tals com projecte, les TIC i quins són els punts més importants per a una bona gestió de 

projectes TIC.  A més a més, s’explicarà en què consisteix un sistema d’informació, com hauria 

de gestionar la informació i el seu cicle de vida. Finalment, es definirà l’objecte d’aquest estudi: 

PPM.  

Cal remarcar, que aquest primer punt, no té com a objectiu explicar l’eina tal i com ha estat 

parametritzada pel CTTI, si no ben just al contrari, es vol oferir una visió global de tot allò que 

aquesta, actualment, ofereix al mercat. 

 

2.2 Conceptes claus 

2.2.1 Projecte 

En primer lloc, d’acord amb PMBOK , un projecte és un esforç temporal que es duu a terme per 

crear un producte, servei o resultat únic. La naturalesa principal dels projectes indica un principi 

i un final definits. El final té lloc quan s’aconsegueixen els objectius del projecte o quan s’acaba 

el projecte perquè els seus objectius no s’han pogut complir, o quan ja no existeix la necessitat 

que va donar origen al projecte [1]. 

Segons el SEI3, un projecte és un conjunt gestionat de recursos interrelacionats que lliuren un 

producte o més a un client o usuari final. Un projecte té un inici definit i habitualment es duu a 

terme d’acord amb una planificació. Aquesta planificació ha d’estar documentada i descriu de 

forma detallada què s’ha d’implementar, els recursos i el finançament que s’han d’utilitzar, el 

calendari que s’ha de seguir i el treball que s’ha de dur a terme. Un projecte pot estar compost 

per variïs projectes més petits [2].  

Per tant, un projecte es pot veure com un conjunt d’activitats planificades, executades i 

supervisades que, amb uns recursos finits, té com a objectiu crear un producte o un servei únic 

[3]. 

Finalment, els aspectes més importants d’un projecte [1]: 

1. Objectiu: en tot projecte ha de quedar molt ben definit l’objectiu, que és el que es 

pretén aconseguir amb la realització del projecte. 

                                                            
3 SEI (Software Engineering Institute) de la universitat Carnegie Melon, ha desenvolupat el CMMI 
(Capability Maturity Model Integration). 
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2. Tasques: totes aquelles activitats i tasques definides al projecte han d’anar encarades a 

assolir l’objectiu del projecte. 

3. Límits temporals: existeixen límits temporals, per tant, tot projecte ha de tenir definit 

un inici i fi. 

4. Recursos: per fer un projecte són necessaris uns recursos, normalment limitats, i 

associats a restriccions temporals. 

5. Pressupost: aquestes tasques i activitats que s’han de dur a terme, tenen un cost 

determinat que ha d’estar definit i argumentat en el pressupost. 

 

2.2.2 Les TIC i el seu paper estratègic en la societat actual i en les 

organitzacions 

Per entendre veritablement què són les TIC, és important comprendre la fusió dels tres 

conceptes que la composen (Figura 2.1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan unim aquestes tres paraules fem referència al conjunt d’avanços tecnològics que ens 

proporcionen la informàtica, les telecomunicacions i les tecnologies audiovisuals. Per tant, es 

pot definir les TIC com aquelles tecnologies que proporcionen informació, eines pel tractament 

automàtic d’aquesta informació, i finalment, canals de comunicació per la seva difusió [4],[5]. 

Figura xxx. Conceptesclaus de les TICs. 

Figura 2.1: Conceptes claus de les TIC 
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Avui en dia, el gran desenvolupament de les TIC, no només està canviant el context econòmic 

actual, si no també el social, ja que la informació s’està convertint en la propulsora de canvis 

socials i culturals que afecten a les transaccions econòmiques, i per aquest motiu, les 

organitzacions no en poden quedar alienes [5].  

Com a conseqüència, caldria preguntar-se si les TIC, considerades el gran suport dels sistemes 

d’informació, tenen impacte en la competitivitat de les empreses i en els seus resultats i, per 

tant, són susceptibles de ser considerades des d’un punt de vista estratègic. 

Per poder raonar sobre aquesta situació, s’han consultat dues corrents de pensament, que des 

de la Direcció Estratègica, han tractat de valorar l’impacte estratègic de les TIC i les seves 

capacitats per generar avantatges competitius, és a dir, l’Economia Industrial i la Teoria de 

recursos i capacitats [5]. 

En primer lloc, quan parlem d’Economia Industrial, ens referim als models de M.Porter 

relacionats a com les TIC poden generar avantatges competitives sostenibles si realment són 

inversions de caràcter estratègic. Segons el conegut model de la cadena de valor de Porter4 

(1985) l’efecte de les TIC es pot analitzar en dos sentits, per una banda, el grau en que totes 

aquestes activitats que componen la cadena de valor han assimilat aquesta tecnologia com a 

part inherent de la seva realització. I com a conseqüència, l’optimització de les activitats i el seu 

efecte sobre un valor major creat directament vinculat a l’ús de les TIC. Per altra banda, el major 

ús i penetració de les TIC en les empreses, millora la coordinació entre les activitats dels lligams 

horitzontals i verticals de la cadena de valor de Porter, i a la vegada, en crea de nous [5][6]. 

Pel que respecta a l’efecte de l’ús de les TIC en una estructura competitiva de les empreses, en 

la Figura 2.2, podem veure l’exemple d’internet, com a principal exponent de les TIC actualment, 

sobre les diferents forces del model de les cinc forces de Porter5. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4Model teòric creat l’any 1986 per l’economista i professor Michael Porter que permet descriure el 
desenvolupament de les activitats d’una organització empresarial generant valor al client final. 
5Eina i model teòric (M.Porter, 1989) per dur a terme anàlisis estratègics dels contexts competitius. 
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La segona corrent de pensament que s’ha consultat, Teoria de Recursos i Capacitats6, revela que 

les empreses són conjunts heterogenis de recursos (principi d’heterogeneïtat) que no es poden 

moure perfectament en el mercat (principi d’imperfecta mobilitat) i que per tant, no són 

fàcilment traslladables entre unes i altres. Essent aquests recursos la base fonamental dels 

avantatges amb que les empreses poden competir [9]. 

Segons aquest línia de pensament, les TIC podrien constituir un d’aquests recursos valuosos per 

competir, no obstant, tal i com recull De Pablos (2006; 246)7, les implicacions directament 

derivades de l’adopció d’aquesta perspectiva teòrica són fonamentalment dos [5],[6]: 

- Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació no poden ser una font d’avantatge per 

si soles. 

                                                            
6 Aquesta corrent de pensament es deu, entre d’altres, a autors com Barney (1991) i Peteraf (1993). 
7 De Pablos, autor del llibre Organización y transformación de los sistemas de información en la 
empresa. 

Amenaça de nous competidors

(-) Redueix barreres d’entrada tals com 
la necessitat de realitzar  vendes, accés 
als canals o actius físics

(-) Dificultat de mantenir la propietat 
sobre aplicacions d’internet  

Rivalitat entre 
competidors actuals

(-) Es redueixen les diferències 
entre competidors

(-) La competència 
s’orienta al preu

(-) S’amplia el mercat geogràfic, 
incrementat el nombre de 
competidors

(+/-) Els costos variables es 
redueixen respecte als fixes, 
però s’incrementa la pressió en 
els descomptes dels preus

Compradors

(+) Elimina el 
poder 
negociador dels 
canals 
tradicionals o 
millora la posició 
de l’empresa

Poder 
negociador 
dels canals

Poder 
negociador del 

client final

(-) Augmenta el 
poder dels 
clients finals
  

Amenaça de nous productes o 
serveis substitutius

(+) Fent la indústria més eficient, 
Internet pot ampliar el tamany del 
mercat.

(-) La proliferació d’internet crea noves 
amenaces   

Poder de negociació dels 
proveïdors

(+/-)E-procurement tendeix a 
augmentar el poder negociador sobre 
els proveïdors, tot i que també dóna 
als proveïdors accés a més clients

(-) Internet i els mercats digitals 
permeten a totes les empreses el 
mateix accés als proveïdors, el qual 
redueix la possibilitat de diferenciació

(-) La reducció de barreres d’entrada i 
la proliferació de competidors redueix 
el poder negociador dels proveïdors

Figura 2.2: L’efecte d’Internet sobre el sector, seguint el model de les 
cinc forces de Porter [5],[8] 
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- Es necessita la concurrència d’altres recursos i capacitats valuoses8 que combinades 

amb les TIC, assegurin que els avantatges obtinguts d’aquestes tecnologies generant 

noves capacitats derivades del seu ús i que siguin úniques, i difícilment imitables o 

substituïbles. 

 

Finalment, es vol fer èmfasi en un últim punt sobre les TIC: la importància d’una adequada gestió 

de les TIC perquè puguin generar valor. El disseny, gestió i manteniment de les tecnologies 

associades als sistemes d’informació de les empreses, és un procés complex. En concret, els 

projectes de desenvolupament en que es troben involucrades les TIC són normalment coneguts 

per excessos de costos i retards en la posta en marxa. A més a més, complicacions derivades de 

la incompatibilitat de sistemes, problemes relacionats amb la seguretat,.., generen despeses 

difícils de convertir en millores en productivitat. Concloent i seguint aquesta línia, els dos 

aspectes claus per la gestió de les TIC són: la implicació de la direcció i la planificació dels 

sistemes d’informació [6]. 

 

2.2.3 Gestió de projectes 

Segons PMI9, la gestió de projectes (project management) és l’aplicació de coneixements, 

habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte encaminades a complir els requisits del 

projecte. La gestió del projecte s’aconsegueix mitjançant l’aplicació i la integració d’uns 

determinats processos.  Aquests processos es classifiquen de forma general en 5 grups: inici, 

planificació, execució, seguiment i control, i finalment, tancament [1].  

El gestor del projecte és la persona responsable d’assolir els objectius del projecte i la definició 

de gestió de projectes inclou [1]: 

1. Identificar els requeriments del client. 

2. Establir uns objectius clars i assequibles. 

3. Adaptar els requeriments, plans i enfocaments als diferents interessos i expectatives 

dels diversos grups d’interès (stakeholders). 

4. Equilibrar les limitacions del projecte que es relacionen amb altres aspectes com: abast, 

qualitat, temps, cost, recursos i riscos. 

                                                            
8 Segons la Teoria de Recursos i Capacitats els recursos estratègics i valuosos són aquells que compleixen 
les característiques següents: escassetat, rellevància, durabilitat, no transferibilitat, complementarietat, 
no ser imitables, i ser difícilment substituïbles. 
9 Project Management Institute 
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La gestió de projectes engloba nou àrees de coneixement i aquestes són [1]: 

1. Integració del projecte 

2. Definició i abast 

3. Temps 

4. Costos 

5. Qualitat 

6. Recursos humans 

7. Comunicacions 

8.  Riscos 

9. Adquisicions 

 

Àrea de coneixement Descripció 

Gestió de la integració del 
projecte 

Processos necessaris per assegurar la coordinació de tots els 
elements del projecte. 

Gestió de la definició i abast del 
projecte 

Processos necessaris per assegurar la inclusió de tota la 
feina necessària per completar el projecte amb èxit. 

Gestió del temps del projecte Processos necessaris per garantir la finalització del 
projecte a temps. 

Gestió dels costos del projecte Processos necessaris per garantir que el projecte es manté 
dins el pressupost previst. 

Gestió de la qualitat del projecte Processos necessaris per garantir que els projectes satisfà les 
necessitats i requeriments. 

Gestió dels recursos humans del 
projecte 

Processos necessaris per garantir la utilització eficient de les 
persones involucrades en el projecte. 

Gestió de les comunicacions del 
projecte 

Processos necessaris per garantir la generació, recopilació, 
distribució, emmagatzemament i disposició final de la 
informació del projecte. 

Gestió dels riscos del projecte Processos relacionats amb la identificació, l’anàlisi i resposta als 
riscos i problemes. 

Gestió de les adquisicions del 
projecte 

Processos necessaris per adquirir béns i serveis que l’empresa 
proveïdora no pot proporcionar. 

Inici Planificació Execució Control Tancament

Autorització del projecte o 
fase.

Definició i 
perfeccionament dels 
objectius del projecte i 
selecció de la millor 
manera d’assolir-los.

Coordinació de les 
persones i els recursos per 
executar el pla de treball.

Control per tal d’assegurar 
que els objectius del 
projectes es compleixen 
mitjançant el seguiment 
continuat del progrés del 
projecte. 

Formalització de 
l’acceptació.

Figura 2.3: Processos per la gestió de projectes [1] 

Taula 2.1: Àrees de coneixement que engloba la gestió de projectes [1] 
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2.2.4  Sistema d’Informació 

2.2.4.1 Definició  

Definir què és un Sistema d’Informació (SI) , en general, no és feina senzilla, perquè està compost 

de múltiples processos que són, al mateix temps, protagonistes en altres subsistemes de 

l’organització, i naturalment, perquè un SI participa de tota l’activitat que es desenvolupa en 

una organització [10].  

La Teoria General de Sistemes (TGS) diu que un sistema d’informació és un conjunt d’elements 

en interacció dinàmica organitzats per la consecució d’un objectiu. Seguint aquesta línia, podem 

definir un sistema d’informació com un conjunt de recursos tècnics, humans i econòmics, 

interrelacionats dinàmicament, i organitzats entorn a l’objectiu de satisfer les necessitats 

d’informació d’una organització per la gestió i la correcta adopció de decisions [5]. 

De la definició anterior, podem destacar els elements fonamentals que constitueixen un SI [5]: 

- La informació: tot allò capturat, emmagatzemat, processat i distribuït pel sistema. 

- Les persones: aquelles que introdueixen i utilitzen la informació del sistema. 

- L’equipament que tracta la informació: hardware, software i xarxes de comunicacions. 

- Les normes i/o tècniques de treball: mètodes utilitzats per les persones i les tecnologies 

per desenvolupar les seves activitats. 

Per altra banda, un sistema d’informació hauria de ser [11]: 

- Eficaç: si facilita la informació necessària per la organització i ho fa quan toca, sense 

retards. 

- Eficient: si és capaç d’utilitzar els mínims recursos tecnològics, humans, temporals i 

econòmics possibles. 

Resumint, un sistema d’informació ha de reduir-se a tres operacions fonamentals: rebre dades 

(informació), emmagatzemar-les, actuar sobre aquestes i generar informació, finalment, 

distribuir-la al destinatari o usuari final (Figura 2.4). 

 

 

 

Informació

entrada

REBRE

Sistema d’Informació

Informació

ACTUAR

Informació

sortida

GENERAR

Figura 2.4: Funcions d’un sistema d’informació 
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2.2.4.2 Qualitat de la informació 

Tal i com podem observar en la figura anterior, la paraula ‘informació’ és essencial en aquest 

punt. Cada dia són més les empreses que depenen, a major escala, de la informació, de les TIC 

que processen aquesta informació i dels sistemes d’informació en els que es recolza la seva 

gestió. Així doncs, avui en dia, la informació és un dels actius més importants de les 

organitzacions, i depenent del volum de l’empresa o del sector al que es dediqui, aquest recurs 

es pot convertir en crític. 

En primer lloc, es tractarà d’explicar què és la informació i quina diferència existeix amb el terme 

‘dada’. I després, i molt important per entendre l’anàlisi que es farà en aquest treball, què 

s’estén per informació de qualitat. 

Una dada és un element de coneixement que manca de significat per sí mateix, o que es troba 

fóra de context. En definitiva, es tracta de quelcom incomplet que necessita un complement en 

la forma d’una altra dada o un procés d’elaboració que li doni més sentit [6]. 

En canvi, per informació s’entén com una dada o conjunt de dades, elaborades i situades en un 

context, de manera que tenen un significat per algú en un moment i lloc determinats [6]. 

Per altra banda, avui en dia, en aquesta denominada societat del coneixement i la informació, 

el recurs escàs no és la informació, si no el temps. Cada vegada, els treballadors disposen de 

més informació i menys temps per processar-la i avaluar-la, per tant, la qualitat de la informació 

que reben esdevé un aspecte de gran rellevància.  

Tot i que la informació té un valor diferent en funció de la persona que en faci ús, es poden 

establir una sèries d’atributs, que determinen la qualitat percebuda de la informació (Taula 2.2) 

[5]: 

 

Característica Descripció 

Rellevància Que la informació s’ajusti a les necessitats del seu usuari. 

Adequació Que la informació tracti sobre el tema requerit. 

Precisió Que la informació doni exactament el que es demana d’ella. 

Exhaustivitat Que es disposi de la major part de la informació rellevant, dins d’uns 
marges, sobre l’aspecte desitjat. 

Fiabilitat Que la informació sigui certa, que es confiï en la font de procedència. 

Adreçament Que la informació arribi a la persona adequada. 

Puntualitat Que la informació tingui lloc en el moment oportú, ni abans ni després de 
les necessitats de l’usuari. 

Format Que la presentació de la informació, de forma textual, gràfica o combinada 
respongui a les expectatives de l’usuari. 

Comprensió Que la informació s’entengui per l’usuari que la vagi a utilitzar. 

Comunicació Que la informació es transmeti pel canal adequat. 

Taula 2.2: Característiques que determinen la qualitat de la informació [5] 
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2.2.4.3 Cicle de vida d’un Sistema d’Informació 

Els canvis actuals tecnològics fan que les necessitats d’informació de les empreses canviïn 

ràpidament. Aquest fet, els obliga a transformar els seus sistemes d’informació i els seus 

objectius per adaptar-se contínuament a la estratègia de negoci. D’aquesta manera, les 

organitzacions decideixen desenvolupar nous sistemes d’informació quan s’adonen que existeix 

una nova situació a la que no es poden afrontar amb els sistemes actuals. Aquestes situacions 

es poden classificar de la següent manera [5]: 

- Es detecta que la tecnologia no permet aprofitar noves oportunitats de negoci, que sí 

que estan aprofitant altres competidors. 

- S’observa que els sistemes d’informació no s’ajusten a les necessitats o no poden fer 

front als objectius estratègics de l’empresa.  

La creació de nous sistemes d’informació i la consegüent implantació dels mateixos, a vegades 

exigeix un canvi organitzatiu important que pot afectar a la organització i fer fracassar en 

resultats. Així doncs, la creació d’un nou sistema d’informació ha de ser considerada com un 

procés on queden clarament definits els objectius a aconseguir en funció de l’estratègia 

corporativa de l’empresa. 

Existeixen vàries metodologies per tal de dur a terme el desenvolupament d’un SI , no obstant, 

la majoria d’elles coincideixen en una concepció del procés com un cicle de vida. Aquest 

concepte, resulta molt útil per entendre el desenvolupament i implantació de noves eines, 

aplicacions i sistemes, com un conjunts de fases que segueixen una determinada seqüència i 

estructura. Així doncs, com podem observar en la Figura 2.5, es parteix del coneixement i anàlisi 

de la situació, passant pel disseny i construcció del sistema, fins la seva implantació i 

manteniment [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.5: Cicle de vida d’un sistema d’informació [5] 
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2.2.5 Factors claus en un projecte TIC 

Per realitzar l’estudi detallat sobre l’eina de gestió de projectes, es partirà de l’anàlisi dels factors 

on es constitueixen els fonaments d’un 

projecte TIC. Per tant, el propòsit va més 

enllà de l’anàlisi del funcionament i 

estructura d’una eina d’ús actual, ja que 

aquest estudi també analitza la 

implantació d’un projecte TIC que tracta 

d’una eina de gestió de projectes. 

Tal i com es pot observar en la figura 2.6, 

s’ha considerat estructurar el procés 

d’implantació d’un projecte TIC segons les 

fases següents: l’estratègia, la tecnologia i 

els recursos. 

 

 

 

 Fase o activitat Descripció 

A
N

À
LI

SI
 

Anàlisi de viabilitat 
Avaluació de les possibilitats tècniques, financeres i 
organitzatives del projecte. 

Anàlisi de 
requeriments 

Establiment de l’abast, els objectius i els requeriments del nou 
sistema. 

Anàlisi funcional 
Especificació estructurada del que ha de fer el sistema per dona 
una solució als requeriments de l’usuari. 

 
DISSENY 

Obtenció d’un conjunt d’especificacions que contemplaran com 
ha de treballar el sistema. 

 

CONSTRUCCIÓ 

Obtenció del sistema completament construït i provat. Es duran 
a terme proves unitàries, aquelles que avaluen cada un dels 
mòduls dels programes per tal de detectar errors; i proves 
d’integració, que pretenen unir tots els mòduls i provar el 
sistema en el seu conjunt. 

 POSTA EN MARXA O 
IMPLANTACIÓ 

Posada en marxa del sistema i adaptació final per part dels 
usuaris (proves d’acceptació). 

 
MANTENIMENT 

Seguiment del funcionament del sistema, avaluació 
d’actualitzacions, canvis i noves versions, i recolzament als 
usuaris. 

Taula 2.3: Descripció de les fases del cicle de vida d’un sistema d’informació [5] 

Figura 2.6: Factors d’èxit en un projecte TIC  
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a. Estratègia 

L’estratègia o etapa de la negociació és la que determina la implantació del projecte. Podem 

distingir entre dos tipus de negociacions [17]:  

- La negociació interna és aquella que es duu a terme entre l’empresa (normalment el 

departament TI) i l’usuari final. És la que defineix les directrius de tot el que està 

involucrat amb el projecte i determina dos punts claus: la duració prevista i el 

pressupost assignat pel projecte. A més a més, defineix molt clarament quins són els 

requeriments de l’usuari final.  

 

- La negociació externa és aquella que té lloc entre l’empresa (Departament TI) i el 

proveïdor. En aquesta etapa, el proveïdor analitza els requeriments i abast del 

projecte i fa una estimació dels recursos (cost, temps, persones,..) necessaris. 

Finalment, l’empresa intentarà decidir per la millor proposta en relació a cost-

benefici-temps. 

Sovint no és feina fàcil escollir la millor proposta per dur a terme el projecte. S’ha d’analitzar 

detalladament el cost-benefici del projecte, però també l’experiència i recursos que ofereix 

l’empresa proveïdora, i prendre la decisió en base a tots aquests factors.  

 

b. Tecnologia 

Aquesta etapa pretén triar la millor plataforma tecnològica per dur a terme el projecte. La 

selecció d’aquesta tecnologia pot venir donada per vàries circumstàncies [17]: 

- El cost (definit en la negociació) quan és un limitant, pot fer que la tecnologia 

seleccionada també ho sigui. Per tant, pot ser una tecnologia de renom i utilitzada per 

altres organitzacions funcionament correctament, o una tecnologia amb menys 

recorregut però que pot complir amb èxit les expectatives del projecte. 

 

- La infraestructura o polítiques de l’empresa defineixen les tecnologies que s’haurien 

d’utilitzar, moltes vegades, independentment del tipus de projecte. 

La selecció de la tecnologia és un factor de gran importància, ja que tot l’esforç del 

desenvolupament es farà sobre la plataforma tecnològica. I no és quelcom senzill ja que, en 

moltes ocasions, seleccionar una tecnologia líder en el mercat no és sinònim d’èxit rotund. S’ha 

de triar aquella que millor es pugui desenvolupar tenint en compte els requeriments descrits 

per l’usuari en la fase anterior, però també, la complexitat pròpia de l’organització a la qual va 

dirigida.   

Un altre punt a destacar d’aquesta etapa, és la metodologia. Ja que es decideixen les variables 

de temps, pressupost i tecnologia, s’ha de decidir quina metodologia de treball s’ha d’utilitzar i 

depenent de les característiques del projecte, en condicionarà directament l’elecció [17]. 
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c. Recursos 

Finalment i com a l’últim factor del qual depèn l’èxit del projecte són el recursos que estaran 

involucrats, és a dir, les persones i els seus respectius perfils de coneixement i experiència en el 

tipus de projecte, tecnologia i metodologia de treball. 

El nivell i la quantitat de recursos assignats al projecte serà directament proporcional al 

pressupost, independentment del temps que es tingui per dur-lo a terme [17]. 

Cal destacar que l’etapa anterior, és a dir, l’elecció de la tecnologia, influirà directament en els 

costos recursos assignats. Si la tecnologia és de cert nínxol, o en altres paraules, molt 

especialitzada, aquest fet pot generar una dependència durant molt de temps del proveïdor 

seleccionat, el qual pot renegociar noves tarifes en etapes posteriors del projecte. Així doncs, si 

els recursos no dominen la tecnologia o no es té els recursos suficients per cobrir el pla de treball 

en el temps establert, el projecte estarà molt limitat en les seves possibilitats d’èxit [17]. 

 

2.3 Definició de l’eina PPM 

2.3.1 Introducció 

PPM (Project and Portofolio 

Management)10,com la gran majoria d’eines o 

aplicacions, està format per un conjunt de 

paquets o mòduls, i depenent de quina és 

l’estratègia de l’empresa, es configura i 

s’adapta d’una manera o d’una altra. En 

aquesta primera part, realitzem una visió 

general de PPM, és a dir, definim què ofereix 

l’eina sense prèviament, haver-la 

personalitzat o adaptat a les necessitats i 

requeriments d’una empresa en concret. De 

forma general, PPM-HP ofereix [13]: 

- Optimitzar la presa de decisions i 

reduir els riscos d’un projecte. 

- Alinear els projectes amb els objectius de negoci i els requeriments del clients. 

- Implementar les millors pràctiques que assenyalen els marcs qualitat de referència 

actuals. 

- Optimitzar al màxim els recursos. 

- Minimitzar els costos (guanyar eficiència) i reduir el temps. 

Per altra banda, és important conèixer l’arquitectura a alt nivell de PPM. Tal i com es pot 

observar a la figura 2.8, PPM disposa dels mòduls següents: 

                                                            
10 Producte de l’empresa HP (Hewlett Packard) 
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Productes
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Figura 2.7: Processos de gestió TI a PPM [12] 
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2.3.2 Descripció dels mòduls 

Mòdul de Gestió de la Demanda 

En TI algunes de les demandes11 són rutinàries però de gran volum, tals com, peticions de servei, 

defectes de software, peticions de projectes i provisió per nous treballadors. Altres peticions 

són més complexes i estratègiques, com per exemple, aplicacions que suporten les iniciatives de 

negoci. 

Aquest mòdul permet consolidar i emmagatzemar totes les peticions de TI en un repositori 

central. També permet prioritzar i planificar accions depenent de la data, prioritat, aportació, o 

altres mètriques. Per tant, la gestió de la demanda suporta la gestió completa del cicle de vida 

de demandes estratègiques, complexes i de gran volum [12],[14]. 

 

Mòdul de Gestió del Portafolio 

Avaluació, priorització, balanceig i aprovació tant de noves iniciatives, com d’activitats en curs i 

consum de recursos i actius; anàlisi de diferents escenaris, assegurant l’alineació amb 

l’estratègia de negoci i les restriccions de recursos. Monitoritza el cicle complert de propostes 

(justificació, revisió, iniciació de projecte, execució, desplegament i realització de beneficis), 

ajudant a millorar la presa de decisions entorn la cartera de propostes TIC[12],[14]. 

 

Mòdul de Gestió dels Costos 

Proporciona visibilitat financera i control a través de tot el cicle de vida dels projectes, permetent 

gestionar els costos i millorar  la predicció de las estimacions. Inclou tant les activitats 

                                                            
11 Demanda: tot tipus de peticions que arriben a un departament TI. 

Gestió de Portofolios i Programes

Dashboard 

Gestió de la Demanda

Gestió del Portafolio Gestió dels  Costos Gestió dels Programes

Gestió dels Projectes Gestió dels Recursos Gestió del    Temps

Workflow Administració Seguretat Reporting

GESTIÓ 
D’INCIDÈNCIES

ESPECIFICACIONS DE 

REQUISISTS

GESTIÓ DE PROVES

Figura 2.8: Arquitectura i mòduls de PPM [12] 
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operacionals com les estratègiques, convertint-se en l’element clau pel seguiment de la despesa 

d’execució de totes les operacions TIC [12],[14]. 

 

Mòdul de Gestió de Programes 

La gestió de Programes12 permet digitalitzar i implementar processos per gestionar l’abast dels 

canvis, riscos, incidències, planificacions, recursos i costos. A més a més, té la capacitat de 

monitoritzar programes complexes amb múltiples projectes i aprofundir, en qualsevol moment, 

a més baix nivell de tots els detalls dels projectes [12],[14]. 

 

Mòdul de Gestió de Projectes 

Actualment, les grans organitzacions tracten amb un gran volum de projectes i equips de treball. 

Si a aquest fet afegim la participació de personal extern o directament d’altres empreses, un 

punt clau i important és l’automatització dels fluxos de treball per tal d’aconseguir una reducció 

del temps d’execució, el pressupost, i per suposat, els riscos i costos associats. 

El dashboard13 de la gestió de projectes de PPM ofereix la visualització de l’estat del projecte 

actual, la salut i els resultats disponibles en temps real, integrat amb un diagrama de Gantt per 

mesurar el progrés del projecte. Per altra banda, el Software Project Management permet 

utilitzar workflows a nivell de tasques per tal d’accelerar els desplegament dels projectes. 

Suporta la gestió compartida entre projectes i proveeix de plantilles de projectes, línies bases, 

costos, pressuposts, reports,.. [12],[14]. 

 

Mòdul de Gestió de Recursos 

El mòdul de Gestió de Recursos proporciona un anàlisi global de recursos que inclou tant les 

activitats estratègiques com les operatives durant el cicle de vida del projecte. Aquest 

enfocament integral permet un complet coneixement dels recursos interns o contractats 

[12],[14]. 

Per tant, PPM ofereix una gestió equilibrant i de forma automàtica del subministrament de 

recursos a cada projecte en funció de les variables configurades, oferint visibilitat, transparència 

i control sobre els recursos [12],[14]. 

 

Mòdul de Gestió del Temps 

El mòdul de Gestió del Temps permet assignar ‘temps’ (hores) per comptabilitzar la dedicació a 

diferents conceptes tals com un projecte, una petició de treball, vacances, reunions de treball, 

a través d’un procés amb aprovacions formals establertes al workflow [12],[14]. 

 

                                                            
12Programa: conjunt de projectes relacionats o coordinats entre sí, gestionats pel departament TI.  
13Dashboard o quadre de comandament és una interfície d’usuari  on s’organitza i es presenta la 
informació de forma clara i entenedora. 
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2.3.3 Situació actual de PPM en el mercat 

Actualment, PPM és una solució líder de mercat. Així ens ho mostra un dels informes més ben 

valorats del mercat, generat per l’empresa 

Gartner14.  

Al llarg dels últims anys, una de les fonts més 

consultades a nivell internacional ha estat el 

reconegut “Quadrant Màgic” de Gartner, una 

representació gràfica de la situació del mercat d’un 

producte tecnològic en un moment determinat. 

Aquest gràfic, tal i com podem observar a la figura 

2.9, està dividit en quatre parts on es distribueixen 

les principals companyies en funció de la seva 

tipologia i la dels seus productes: líders (leaders), 

aspirants (challengers), visionaris (visionaries) i 

jugadors de nínxols (niceplayers). No obstant, l’any 

passat (2011) Gartner va fer un canvi de format, va 

substituir el “Quadrant Màgic” pel “MarketScope”. 

Continua sent un anàlisi del mercat, amb la diferència que els quatre quadrants (leaders, 

challengers, visionaries, niceplayers) són substituïts pel següent ràting [15]: 

- Strong positive: són aquelles empreses amb els productes estratègics, serveis o 

solucions més potents del mercat. Demostren la visió necessària, volum i fortalesa 

financera per mantenir la seva posició en el mercat. 

- Positive: demostren una gran força en àrees específiques, però l’execució d’una o més 

àrees encara pot ser incompatible amb desenvolupament d’altres àrees d’actuació. 

- Promising: mostren molt potencial en àrees específiques, però l’execució és 

incompatible. 

- Caution: s’enfronten a reptes en una o més àrees.  

- Strong negative: tenen dificultat per respondre als problemes en diverses àrees. 

 

Podem observar que HP ha passat de leader (2010) a positive (2011). Per altra banda,  i resumint 

l’informe de Gartner, com a fortalesa, destaca que quan PPM s’utilitza amb d’altres productes 

de gestió TI d’HP, és un dels productes PPM més forts del mercat. Un altre punt fort ha estat 

incorporar uns nous dashboards de planificació i anàlisi financera, els quals han tingut una gran 

acceptació per part del client.  No obstant, com a debilitats importants trobem, en primer lloc, 

que HP encara ha de desenvolupar un Saas15 estratègic i competitiu per fer front a la 

competència, i finalment, l’estratègia de màrqueting d’HP està centrada majoritàriament en els 

clients ja existents, i no en tot el mercat TI [15]. 

                                                            
14Gartner és un empresa líder en consultora i investigació en Tecnologies de la Informació.  
15Saas (Software as a service): és un model de distribució de software on aquest i les dades que utilitza 
una organització es guarden en servidors de l’empresa TIC proveïdora. Aquesta empresa TIC proveeix el 
servei de manteniment, ús diari i suport del software. 

Figura 2.9: Quadrant Màgic de Gartner en PPM TI (2010) [15] 
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Finalment, es vol mostrar, a nivell nacional, aquelles organitzacions nacionals prou importants 

que tenen contractada l’eina PPM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Organització 

Indústria 
GNI 
Ferrovial 
Carrefour 

Financer BBK 
Banc Sabadell 
BBVA 

Administració Pública IZFE (Diputación de Guipúzcoa) 
Generalitat de Catalunya (CTTI) 
Ministerio de Administraciones Públicas 
Generalitat de València (Conselleria d’Educació) 

Telecomunicacions Telefónica 
Euskaltel 

Taula 2.4: Empreses de l’estat espanyol que tenen contractades l’eina PPM 

Figura 2.10: MarketScope de Gartner en PPM TI (2011) [15] 
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Figura 2.11: Empreses de l’estat espanyol que tenen contractades l’eina PPM [16] 
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3. Descripció de PPM com a eina de gestió 

de projectes de la Generalitat de Catalunya 

 

3.1 Resum 

Aquest capítol mostra com l’eina PPM ha estat parametritzada per la Generalitat de Catalunya. 

Per dur-ho a terme, s’ha agafat com a base l’apartat “Factors claus en un projecte TIC”, del 

capítol anterior. Per tant, s’ha organitzat en tres parts: estratègia, tecnologia i recursos.  

La primera part (estratègia), pretén situar-se a l’any 2007 i explicar quines necessitats emergien 

pel fet de voler menester una eina de gestió de projectes, quin fou el motiu pel qual es va decidir 

implantar PPM de l’empresa HP i no una altra, quina era l’estratègia de negoci, com es va dur a 

terme i quan es va posar en marxa.  

La part de tecnologia descriurà de forma més detallada com s’ha parametritzat l’eina PPM pel 

CTTI: quins paquets s’han contractat, prestacions de l’eina, tipologies de projectes, seguretat, 

arquitectura, metodologia, .. 

Finalment, en la tercera part s’analitzaran els recursos emprats per recolzar la implantació i 

funcionament de l’eina. Aquests recursos són dos: l’Oficina Tècnica de PPM i l’Oficina de Control 

de Projectes. D’aquestes dues oficines, s’explicarà quin és l’abast del servei, els objectius inicials, 

les seves activitats, .. 

També s’ha considerat important, abans d’entrar en detall en les fases de la implantació de PPM, 

explicar a grans trets, quina és la funció del CTTI dins l’estructura organitzativa de la Generalitat 

de Catalunya, perquè es va crear, quin és el seu model de negoci i quina evolució ha tingut en 

aquests darrers anys. 

 

3.2 CTTI 

Tal com indica la Llei de creació del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, 

15/1993, de 28 de desembre de 1993,  les comunicacions es consideren una eina fonamental 

per a millorar la gestió interna i la qualitat dels serveis prestats per les administracions 

públiques. Per aquest motiu, s’aconsella “la implantació coordinada dels sistemes de 

telecomunicació i l’establiment de procediments àgils i eficaços per a la gestió integrada 

d’aquests sistemes.”[18] 

A més a més, la racionalització de les inversions, la planificació coherent dels nous serveis i 

sistemes de telecomunicació, la implantació integrada d’aquests amb els ja existents i 

l’establiment de les relacions necessàries amb altres entitats públiques o privades del sector i 

fonamentalment l’estalvi de la despesa pública i l’optimització dels recursos són algunes de les 

raons que aconsellen la creació d’una entitat de dret públic que es responsabilitzi de satisfer 
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coordinadament les necessitats de comunicació que es deriven del compliment de les 

atribucions i les obligacions competencials de la Generalitat de Catalunya [18]. 

L’Article 2 d’aquesta llei estableix les funcions que ha de tenir el Centre de Telecomunicacions 

de la Generalitat de Catalunya [18]: 

a) La gestió dels serveis i els sistemes de la telecomunicació que corresponen a la 

Generalitat de Catalunya, d’acord amb les atribucions que atorga l’Estatut d’Autonomia 

i de conformitat amb el que estableix la legislació sobre ordenació de les 

telecomunicacions. 

 

b) La implantació i explotació dels sistemes i els serveis de telecomunicacions necessaris 

per a satisfer les necessitats de l’Administració de la Generalitat, la coordinació 

d’aquests i la supervisió de l’execució, d’acord amb la planificació general. 

 

c) La planificació tècnica, la implantació, l’operació i el manteniment dels sistemes i els 

serveis de telecomunicacions. 

 

d) L’assessorament tècnic en relació amb les telecomunicacions corporatives i la formació 

de personal tècnic mitjançant l’organització, la promoció de cursos i d’altres possibilitats 

de formació per a la realització de sistemes i prestació de serveis. 

 

e) Qualsevol altra directament relacionada amb les anteriors que li sigui atribuïda pel 

Govern de la Generalitat. 

El model de negoci del CTTI, en el marc temporal de l’execució d’aquest treball, té vàries línies 
d’actuació, en primer lloc, la provisió i prestació de serveis als diferents departaments, empreses 
públiques, agències i altres entitats. Aquests serveis els podem classificar [19][20]:  
 

- Serveis transversals: serveis gestionats, majoritàriament a través de Serveis Centrals, 
amb el director de l’Àrea TIC com a gestor de la demanda. Es pretén prestar serveis 
especialitzats sota demanda alineant les prioritats TIC de Govern amb les del CTTI. 

 
- Serveis departamentals: serveis específics prestats mitjançant el personal assignat a les 

diferents àrees de les TIC i centres de competència.. L’objectiu d’aquests serveis és 
atendre les necessitats específiques dels diferents departaments i àmbits. 

 
Per altra banda, es busca la millora interna i cerca d’eficiències al CTTI, per tant, el CTTI ha de 
disposar d’eines, metodologies de treball, etc. i millorar les existents per garantir l’eficàcia i 
l’eficiència de serveis a la Generalitat [19]. 
 
L’execució d’aquest model comportava l’existència de diferents problemes que havien de ser 
resolts: 

- La necessitat de reduir la despesa en TI, que havia augmentat de manera 
desproporcionada en els últims anys. Aquest augment va ser el resultat d'un cost 
excessiu en el manteniment de les aplicacions i la infraestructura, el que resulta en molt 
poca inversió en innovació. 
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- La necessitat en el desenvolupament i la millora tecnològica sostinguda, i la necessitat 
d'eliminar l'obsolescència tecnològica. 

 
- La necessitat d'evitar la descentralització en la gestió de la contractació de les TIC, que 

es caracteritza actualment per una dispersió de costos entre un gran nombre de diversos 
proveïdors i contractes. 
 

- La necessitat de connectivitat d'alta capacitat a totes les oficines del Govern. 
 

- La necessitat de respondre a diverses qüestions relacionades amb el sector de les TIC, 
com ara la complexitat, la duplicació dels sistemes d'informació i dades, solucions 
d'adaptació excessives, la infrautilització dels recursos, el consum d'energia, temps de 
resposta, el risc tecnològic, el personal dedicat i augmentar els nivells de servei i el 
compliment de lleis i reglaments. 

 
Per aconseguir la mitigació d’aquestes problemàtiques, el Govern de Catalunya va aprovar el 18 
d'octubre de 2011, l’acord de govern GOV/144/2011 on encarrega al CTTI la provisió i gestió 
centralitzada de les TIC de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. 
 
L'objectiu d'aquest acord era, reduir la despesa en TIC, i per altra banda, modernitzar i innovar 
els serveis d'administració, sobre la base de la millora tecnològica, l'eficiència pressupostària i 
la governança. 
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El quadre següent, vol mostrar a grans trets, l’evolució de les Telecomunicacions a l’Estat 

Espanyol juntament amb l’evolució del CTTI des de la seva creació. 

 

 

 

D’aquesta manera, es pot observar que l’evolució del CTTI sempre ha anat lligat a l’evolució de 

serveis TI (Tecnologies de la Informació) i serveis TC (Tecnologies de la Comunicació) del país. 

Així doncs, la creixent necessitat de la Generalitat a donar suport a aquestes tecnologies, ha 

tingut un gran impacte en l’evolució permanent dels models de provisió dels serveis TIC 

gestionats i coordinats pel CTTI. 

Figura 3.1: Evolució les Telecomunicacions a Espanya versus l’evolució del CTTI [19], [22], [23] 
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3.3 Estratègia 

3.3.2 Objectius de la implantació de PPM 

Tal i com es mostra a la figura 3.2, el CTTI ha aprovisionat, al llarg del temps, diferents eines per 

permetre la correcta gestió dels projectes TIC de la Generalitat. L’evolució d’aquestes eines ha 

estat lligada a: 

 L’increment de la cartera de projectes a gestionar per part del CTTI. 

 La necessitat de tenir un control i gestió unificat dels projectes per part dels gestors de 

projectes, Àrees TIC i Direcció CTTI. 

 La necessitat de tenir una visió transversal del conjunt dels projectes per part de les 

Àrees TIC i Direcció del CTTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins l’any 2006, la gestió de projectes no es realitzava d’una forma unificada, utilitzant una eina 

comuna. Cada un dels departaments, utilitzava les seves pròpies eines o les eines subministrades 

pels proveïdors. L’únic punt comú era el manteniment d’un inventari de projectes (INPRO), que 

contenia un conjunt de dades bàsiques del projecte, i que associava un conjunt de presentacions 

(Fitxes de Projecte i de Seguiment de Projectes) associades a la metodologia de gestió de 

projectes (ESPRIT16). 

La necessitat de tenir un repositori comú pels projectes, que contingués tant les metadades com 

la documentació dels mateixos, que fos accessible pels gestors de projectes, Àrees TIC i Direcció 

CTTI, i que tingués en compte la metodologia ESPRIT, va portar, al 2006, a dissenyar i 

implementar una gestió de projectes unificada, utilitzant com a solució tecnològica la Intranet 

del CTTI. Per a cada un dels projectes es generava una comunitat de projecte, que permetia, 

d’una banda la interacció dels diferents membres del projecte, que incloïa el proveïdor, i d’una 

altra banda el manteniment i consulta de les dades i documentació del projecte. Les 

                                                            
16A l’apartat 3.3.6 Metodologia s’explica de forma més detallada. 

Figura 3.2: Evolució de la gestió de projectes al CTTI al llarg dels últims anys 
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funcionalitats aportades per aquesta solució van ser, principalment, la de disposar d’un 

repositori comú per la informació i documentació dels projectes. Per tant, la Intranet no deixava 

de ser un gestor documental on la informació era totalment estàtica. 

Paral·lelament, al 2006, es començà a definir i desenvolupar el Marc d’assegurament de la 

qualitat pel desenvolupament dels sistemes d’informació (MAQDSI17). Dins d’aquest projecte, 

es va establir el requeriment d’analitzar i proveir una eina de mercat que implementés els 

processos de gestió de projecte definits dintre del MAQDSI.  

Aquest anàlisi va tenir en compte les diferents eines disponibles que oferia el mercat (2006), i 

es va tenir en compte l’informe de la consultora Gartner a l’hora de determinar quina era la 

millor eina per implementar la gestió de projectes a la Generalitat. Aquest informe (Figura 3.3), 

declarava com a millor eina de gestió de projectes CA (Clarity). 

Tot i la coincidència de funcionalitat de la 

major part de les solucions PPM, era en el 

nivell gràfic, visual i organitzatiu de la 

informació, on Clarity es diferenciava 

respecte la resta del mercat. Va ser, però,  

en el moment de la parametrització i 

implantació de l’eina, i concretament en el  

moment de realitzar la implantació de 

l’accessibilitat lligada a la visibilitat dels 

projectes i complexitat de l’organització de 

la Generalitat, quan varen sorgir tot un 

seguit d’impediments tècnics que van 

portar, en no poder ser solucionats a curt 

termini, a descartar l’eina de gestió de 

projecte de CA. 

Paral·lelament a la cerca de solucions als 

diferents impediments tècnics per part de CA, HP va oferir realitzar la implementació de l’eina 

de gestió de projectes (Mercury) que havia adquirit i que va esdevenir posteriorment, amb un 

canvi de nom, PPM de HP. HP va parametritzar i implementar tots els requisits sol·licitats exigits 

pel CTTI , dintre del plec de definició del MAQdsi, incloent, l’accessibilitat i seguretat lligada a la 

visibilitat dels projectes, tenint en compte l’organització de la Generalitat. 

 

3.3.2 Desplegament de PPM 

Per realitzar el desplegament de PPM a tots els departaments i entitats, es van considerar dos 

escenaris diferents: 

- Desplegament esglaonat. Plantejava realitzar un desplegament gradual, donant  d’alta 

als projectes, formant als gestors, i validant, consensuant i implementant amb els 

                                                            
17A l’apartat 3.3.6 Metodologia s’explica de forma més detallada. 

Figura 3.3: Quadrant Màgic de Gartner en PPM TI (2006) [15] 
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gestors les necessitats en l’ús de l’eina, recollint les experiències per les 

implementacions a la resta de departaments. 

 

- Desplegament en forma big bang. Plantejava realitzar una migració de la informació 

existent a la Intranet del CTTI, lligada a la gestió de projectes, i realitzar un conjunt de 

formacions en l’eina per a tot el personal relacionat a la gestió de projectes.  

Donades les necessitats d’informació per part de la direcció del CTTI, i el temps necessari per 

concloure un desplegament esglaonat (11 mesos), va portar a que la Direcció del CTTI es decidís 

pel desplegament en big-bang. L’eina va entrar en ple funcionament al 2009.  

La implementació de l’eina, a l’estar lligada a un altre projecte (MAQDSI) com a pilot, no va tenir 

en compte l’anàlisi exhaustiu de tots els costos lligats a la mateixa (compra i manteniment de 

llicències, infraestructura lligada als diferents entorns i oficina de manteniment i suport a l’eina). 

Aquests anàlisi (pla de negoci), de l’impacte econòmic en el futur; va ser efectuat a posteriori, 

una vegada l’eina va ser implantada i funcionava correctament en l’entorn productiu (2008). 

 

3.4 Tecnologia 

3.4.1 Parametrització de PPM com a eina corporativa de gestió de projectes 

 

La versió actual de l’eina corporativa de 

gestió de projectes, PPM, implementa la 

parametrització d’un subconjunt de mòduls 

i funcionalitats del producte base Project 

and Portfolio Management, de l’empresa 

HP, d’acord a les necessitats de 

l’organització. Del total de mòduls que 

ofereix HP, tal i com es pot observar a la 

Figura 3.4, s’han implementat i 

parametritzat els següents: Gestió de la 

Demanda, Gestió dels Costos i Gestió dels 

Projectes18. 

 

El mòdul principal i encarregat de la gestió 

completa del cicle de vida dels projectes és 

la Gestió de la Demanda. A partir d’aquest 

s’integra, en primer lloc, la Gestió de 

Projectes que permet la visualització i control dels projectes; i en segon lloc, la Gestió dels Costos, 

permetent la visibilitat i execució del pressupost. 

 

                                                            
18 La descripció d’aquests mòduls ja s’ha fet a l’apartat 2.3.2 Descripció dels mòduls. 

Gestió de Portofolios i Programes

Dashboard 

Gestió de la Demanda

Gestió del Portafolio Gestió dels  Costos Gestió dels Programes

Gestió dels Projectes Gestió dels Recursos Gestió del    Temps

Workflow Administració Seguretat Reporting

GESTIÓ 
D’INCIDÈNCIES

ESPECIFICACIONS DE 

REQUISISTS

GESTIÓ DE PROVES

Figura 3.4: Parametrització de PPM [12], [14] 
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3.4.2 Conceptes de PPM 

 

Per entendre, més endavant, com està estructurada l’eina, és important definir 3 conceptes 

bàsics [24]:  

 

Projecte 

El projecte és l’entitat bàsica de treball de la Gestió de Projectes a PPM, i correspon a cadascun 

dels projectes de Tecnologies de la Informació que es creen dins l’eina i dels quals se’n fa la 

gestió i seguiment durant tot el seu cicle de vida. 

Hi ha habilitats cinc tipus de projectes: 

- Projecte de Manteniment: projecte on es duu a terme una gestió a alt nivell del 

seguiment de les tasques de manteniment, possibilitant l’associació d’altres elements 

PPM (subprojecte i evolutiu) pel seguiment acurat d’una tasca concreta del 

manteniment. 

 

- Projecte Complex: projecte “contenidor” que permet la gestió de l’execució d’un 

projecte per fases, gestionant cada una d’elles com a subprojectes diferenciats. 

 

- SubProjecte: entitat que permet la gestió de l’execució d’un projecte o tasca dins d’un 

projecte, seguint les especificacions del MAQDSI, i depenent d’un projecte de nivell 

superior de tipus Projecte Complex o Projecte de Manteniment. 

 

- Nou Projecte: projecte de desenvolupament seguint la metodologia de gestió MAQDSI. 

 

- Projecte General: projecte (pels que no són de desenvolupament) on es duu a terme 

una gestió seguint les fases d’ESPRIT.  

 

Cada tipus de projecte requereix un flux (o workflow) a seguir a mida que s’avança en la seva 

gestió; també és específic de cada tipologia l’estructura/plantilla per defecte per a la seva 

planificació o workplan. 

 

Dashboard 

El dashboard és el primer portal que es troba l’usuari a l’entrada de PPM, i consisteix en un 

conjunt de portlets on es mostren en temps real els elements més rellevants per a l’usuari en 

curs: projectes, accions, riscos, etc.  

Cada usuari pot tenir accés a més d’un dashboard predefinit i a més es pot configurar els seus 

propis dashboards. 
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Porlet 

Un portlet és un element de presentació d’informació en temps real, que resideix en dashboards, 

i que és configurable per a presentar la informació en diferents formats, com ara: 

 

- Llista tabulada. 

- Gràfic de barres, pastís. 

- Filtres sobre la informació mostrada. 

- Selecció de camps a mostrar. 

 

 

3.4.3 Prestacions de PPM 

 
La versió actual ofereix a l’usuari, segons el seu rol19, les següents prestacions [14]: 
 
Escriptoris per rol 

Visualització de la informació formatejada en un conjunt de vistes estàndards, ajustades a la 

informació a la que té accés un usuari concret. Els usuaris poden afegir, a més, escriptoris 

personalitzats composats pels diferents elements d’informació disponibles a l’eina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca d’elements PPM 

Cerca, sota diferents criteris (estàndards o avançats),  de les diferents tipologies de projectes, 

riscos, pressupostos,.., permetent parametritzar els camps visualitzables associats a la cerca. Les 

cerques guardades podran ser executades, o modificades posteriorment a la seva creació. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 Un rol estableix els drets sobre la visualització i edició dins l’eina. En el següent punt, Seguretat de 
l’eina, expliquem de forma més detallada, en què consisteix. 

Figura 3.5: Visualització d’escriptoris a PPM 
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Escriptori del projecte  

Quadre resum del projecte. Permet l’accés als diferents components de gestió del projecte, és 

a dir, planificació, gestió de riscos, pressupost, informació del projecte, documentació i 

relacions, i paràmetres del projecte. A més a més, aquest escriptori incorpora el control dels 

semàfors associats a la planificació, els riscos i el pressupost, permetent el càlcul d’un estat 

global d’alerta del  projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definició del projecte 

Facilita la definició i seguiment de la gestió del projecte associada a cada un de les tipologies de 

projectes definides a l’eina (Informació, estructura, classificació i adjudicació del projecte). El 

seguiment del projecte associa un flux de treball per facilitar la seva gestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Cerca d’elements a PPM 

Figura 3.7: Escriptori del projecte a PPM 

Figura 3.8: Definició del projecte a PPM 



Anàlisi de PPM com a eina corporativa de gestió de projectes TIC de la Generalitat de Catalunya                              40 
 
 

 

   

Planificació projecte 

L’eina base proporciona un planificador que permet l’accés a diferents vistes de la planificació. 

Facilita la planificació de les tasques del projecte, la informació de l’activitat  prevista i real, 

associació de documentació i relacions, i la notificació de les tasques. L’activació de la 

planificació associa un semàfor d’estat de la planificació. El planificador és compatible amb 

MSProject mitjançant ActiveX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió de riscos 

Permet la identificació, quantificació i mitigació dels riscos del projecte, segons l’estàndard 

ESPRIT20, associant un semàfor d’estat dels riscos actius del projecte. La gestió del risc associa 

un flux de treball per facilitar la seva gestió. 

 

 

 

                                                            
20 Metodologia de gestió de projectes  

Figura 3.12: Planificació del projecte a PPM 

Figura 3.10: Gestió de riscos a PPM 

Figura 3.9: Planificació del projecte a PPM 
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Gestió de pressupost 

Permet l’associació de diverses línies de cost al projecte, facilitant el detall mensual dels costos 

i la informació del cost facturat. També s’associa un semàfor d’estat del pressupost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació del projecte i Lliurables 

L’eina associa un gestor documental (Documentum) que permet la gestió de la documentació 

associada al projecte. Permet la publicació dels lliurables associats a les diferents tipologies del 

projecte, així com altre documentació i relacions amb altres elements (de PPM  i externs a PPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Gestió del pressupost a PPM 

Figura 3.12: Documentació del projecte i Lliurables a PPM 
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Reports de projecte, Fitxa projecte, Fitxa seguiment, Semàfor lliurables i Report coordinadors 

PPM incorpora un conjunt de reports encaminats a facilitar el seguiment i la visió agregada dels 

projectes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Seguretat  a PPM 

3.4.4.1 Introducció 

Avui en dia, entorn una societat del coneixement i la informació, el volum de dades (informació) 

que es processa, s’emmagatzema i es transmet és molt superior al d’altres èpoques. 

Malauradament, els nous mitjans per transmetre i utilitzar aquesta informació han fet disminuir 

la seguretat. Per tant, no és d’estranyar, que amb el gran auge de les xarxes i internet, la 

seguretat en els sistemes d’informació ha adquirit una gran importància el dia d’avui.  

Més concretament, si ens situem en el context d’una organització, aquests sistemes 

d’informació inclouen les dades d’una empresa, material i recursos de software que permeten 

emmagatzemar i compartir les dades. Els sistemes d’informació són fonamentals per totes les 

organitzacions i han de ser protegits. 

S’estén per seguretat de la informació a totes aquelles mesures preventives i reactives de les 

organitzacions i dels sistemes tecnològics que permeten protegir la informació assegurant-ne la 

confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la mateixa [25]. 

Tanmateix, un altre concepte molt important i que a la vegada fusiona les tres dimensions de la 

seguretat de la informació és l’autenticitat. L’Autenticitat és la propietat que assegura l’origen 

de la informació, per tant, certifica la identitat de l’usuari (integritat), garanteix que la informació 

està disponible (disponibilitat) i finalment, l’usuari autoritzat és coneixedor de la confidencialitat 

de les dades [25]. 

Figura 3.13: Reports de projecte, fitxa de projecte, fitxa seguiment i semàfors lliurables a PPM 
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3.4.4.2 Seguretat  a PPM 

Per tal de garantir la seguretat de la informació, el CTTI va definir tres requeriments molts clars 

i concisos, l’assegurament de [24]: 

- L’accés a l’eina. 

- L’accés a les funcionalitats de l’eina. 

- L’accés a la visualització de la informació. 

 

Accés a l’eina 

Assegurar l’accés a l’eina és sinònim de confirmar la identitat de l’usuari, és a dir, autenticar. 

L’eina de gestió de projectes corporativa es troba integrada dins la plataforma de GICAR (Gestió 

d’Identitats i Control d’Accés als Recursos de la Generalitat de Catalunya), la qual de forma 

centralitzada, s’encarrega de gestionar les polítiques d’accés als usuaris a les aplicacions web 

mitjançant Single Sign On (SSO)21 amb contrasenya única del directori corporatiu [24].  

                                                            
21 SSO: procediment d’autenticació que habilita a l’usuari per accedir a varis sistemes amb una sola 
instància d’identificació.  

INTEGRITAT
Servei de seguretat que 
garantitza que la 
informació només pot 
ser modificada per 
personal i activitats 
autoritzades.   

DISPONIBILITAT
Servei de seguretat que 
garantitza el correcte 
funcionament d’un sistema 
d’informació. Un sistema segur 
ha de mantenir la informació 
disponible als usuaris. 

CONFIDENCIALITAT
Servei de seguretat que assegura 
que la informació no pot estar 
disponible o ser descoberta per 
altres persones, entitats o 
processos no autoritzats. 

SEGURETAT de la

INFORMACIÓ

Figura 3.14: Els tres conceptes claus de la seguretat de la 

informació: disponibilitat, integritat i confidencialitat [25] 
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Accés a les funcionalitats de l’eina 

S’ha de garantir la integritat i  disponibilitat de la informació. Per tal de garantir aquest punt, es 

duu a terme l’assignació de rols. Un rol estableix els drets sobre la visualització i edició (dins 

l’eina) que té el grup de persones que el composen. A més a més, aquests depenen del nivell de 

l’usuari dins l’estructura organitzativa i de les possibles funcions dins d’un projecte en concret. 

Per tant, per poder detallar més sobre quins tipus de rols existeixen i les característiques que els 

defineixen, és important passar al següent punt i descriure l’estructura organitzativa que té la 

Generalitat [24]. 

 

Accés a la visualització de la informació 

Un dels requeriments del CTTI era que els projectes només poguessin ser visualitzats pel 

departament al que pertany el projecte o pels nodes ascendents al que pertany al departament. 

D’aquesta manera es garanteix tant la confidencialitat com la integritat de la informació.  

L’organització de la Generalitat de Catalunya té una estructura en forma d’arbre, on l’arrel (node 

principal) té branques (nodes descendents) i on cadascuna d’aquestes branques en poden 

generar més [24].  

Seguint les directrius marcades per seguretat, el model es va definir de tal manera que qualsevol 

usuari té visibilitat automàtica de qualsevol projecte que estigui definit al seu nivell o a nivell 

d’una estructura organitzativa jeràrquicament inferior a la de l’usuari (en la mateixa branca de 

la jerarquia, no en branques paral·leles). D’acord amb aquest criteri, en l’exemple de  la Figura 

3.16, es pot observar  l’estructura (en forma d’arbre) del Departament de d’Economia i 

Figura 3.15: Pantalla d’entrada a PPM 
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Coneixement. Els membres de Secretaria d’Economia i Finances tenen visibilitat sobre els 

projectes 1,2,3,4 i 5, però no sobre el 6. Els membres de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

tindran visibilitat sobre el projecte 5, però no sobre 1,2,3,4 i 6 [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, tal i com ja s’ha introduït en el punt anterior, en PPM, la visibilitat de la 

informació i les accions permeses dins l’aplicació, es gestiona assignant diferents permisos als 

rols definits. Cada usuari pot tenir assignats un o més rols, de manera que podrà fer les accions 

que li permetin la suma dels rols que tingui [24].  

Addicionalment, un usuari pot pertànyer simultàniament a diferents rols organitzatius i a 

diferents rols operatius, i tal i com s’ha comentat anteriorment, tindrà la visibilitat d’informació 

i permisos, resultat de la unió dels diferents rols que tingui. D’aquesta manera, diferenciem dos 

tipus de rols [24]: 

 Organitzatius: un rol organitzatiu és aquell que depèn directament de les funcions 

desenvolupades dins l’estructura organitzativa de la Generalitat i del CTTI.  

 

 Operatius: un rol operatiu és aquell que depèn de les tasques realitzades en un projecte 

concret. Per tant, és un rol que té un caràcter addicional als rols de caire organitzatiu i 

que es defineixen en la fase de creació del projecte. 

 

 

 

 

 

Projecte 3 

Projecte 1 

Projecte 2 

Projecte 4 Projecte 5 Projecte 6 

Figura 3.16: Organització del Departament d’Economia i Coneixement.  
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A continuació, a les taules següents (Taula 3.1 i Taula 3.2), es mostren els rols organitzatius més 

importants i els operatius amb els permisos corresponents. 

Rol Descripció Visibilitat 
Projectes 

Creació 
Projectes 

Creació 
Riscos 

Creació 
Bugdets 

Direcció CTTI Direcció CTTI Tots els projectes 
(excepte reservats) 

No No No 
 

OCP Oficina de Control de 
Projectes 

Tots els projectes 
(excepte reservats) 

Sí No No 

OP Oficina de Projectes  
(Oficina Tècnica) 

Tots els projectes 
del seu nivell 
organitzatiu 
(excepte reservats) 

 
No 

 
No 

 
No 

Gestor Gestors de Projectes Tots els projectes 
del seu nivell 
organitzatiu 
(excepte reservats) 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

Gestor 
Reservats 

Gestionen la privacitat dels 
projectes reservats 

Tots els projectes 
del seu nivell 
organitzatiu 
(excepte reservats) 

 
No 

 
No 

 
No 

Visualitzador 
Reservats 

Visualitzador dels projectes 
reservats per organització 

Tots els projectes 
del seu nivell 
organitzatiu 
(inclosos reservats) 

 
No 

 
No 

 
No 

Administrador Administració del sistema 
PPM al CTTI 

Tots els projectes Sí Sí Sí 

 

 

 
 

 
Rol 

Permisos 
Projecte 

Permisos Riscos 
Permisos 
Lliurables 

Permisos 
Pressupost 

Visualització  Edició Visualització  Edició Visualització  Edició Visualització  Edició 

Promotor Sí No Sí No Sí No Sí No 

Comitè de Direcció Sí No Sí No Sí No Sí No 

Comitè de Seguiment Sí No Sí No Sí No Sí No 

Gestor del Projecte Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cogestor Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cap de 
Desenvolupament 

Sí Sí Sí No Sí Sí No No 

Equip de Projecte Sí No Sí No Sí No No No 

Taula 3.1: Principals rols organitzatius a PPM [24] 

Taula 3.2: Principals rols operatius i permisos a  PPM [24] 



Anàlisi de PPM com a eina corporativa de gestió de projectes TIC de la Generalitat de Catalunya                              47 
 
 

 

   

En donar d’alta un projecte és obligatori l’assignació dels rols operatius als participants del 

mateix. Aquesta assignació és específica per a cada projecte, i és realitzada pel rol Gestor. Cal 

destacar que el rol operatiu assignat preval, a nivell de visibilitat, sobre els rols organitzatius que 

un determinat participant té al projecte. 

Un cas seria que un participant d’un projecte, que organitzativament té un rol Gestor, 

paral·lelament se li  assigna el rol de Comitè de seguiment. Llavors, independentment de que el 

rol Gestor li assigna permisos d’edició sobre un projecte, en cas aquest, només tindrà permisos 

de lectura. El control de la visibilitat i permisos es comprova en un nivell més baix de seguretat, 

consistent en un joc de triggers22 i procedures23, detallats a l’Annex A. Seguretat [24]. 

Així doncs, ha de quedar clar que en donar d’alta a un usuari de PPM, per una banda se li 

assignen els rols genèrics que li atorguen els permisos i la visibilitat sobre el conjunt de projectes 

i organització, i per altra banda, és ubicat al seu lloc corresponent (node la organització). En 

canvi, en donar d’alta un projecte, aquest és vinculat a un node de la organització, i li són 

assignats els participants, segons el rol en el projecte. 

 

3.4.5 Arquitectura de PPM 

3.4.5.1 Introducció 

La infraestructura que dóna suport a l’eina corporativa de gestió de projectes de la Generalitat 

(PPM), ha estat modificada en el temps per adaptar-se a les necessitats i requeriments 

tecnològics exigits per la pròpia eina (versions, volum de dades, rendiment, ..). 

Cal destacar, dins del conjunt de canvis de la infraestructura de PPM, la migració de totes les 

màquines que integren els entorns de PPM, des del CPD de T-Systems al CPD de Pedrosa (nova 

seu del CTTI).  Aquest trasllat el podem dividir en tres parts: situació inicial, trasllat i migració. 

 

3.4.5.2 Situació inicial 

Inicialment, PPM estava composat per dos entorns, Preproducció i Producció, i totes les 

màquines que integren aquests entorns són físiques i es trobaven hostatjades al CPD de T-

Systems. Tal i com podem observar a la Figura 3.17, els dos entorns són idèntics i tenen la 

següent arquitectura: 

 

 

 

                                                            
22Trigger (o disparador) és un procediment que s’executa quan es compleix una condició establerta i 
definida prèviament, al realitzar una operació o procés. 
23Procedure = procediment 
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Hi ha 3 parts ben diferenciades: 

- Clients 

 Administració 

Representa l’Oficina tècnica de PPM-HP 

 Usuaris 

Són tots aquells usuaris que accedeixen a l’eina. 

 

- Servidors (Application Server) 

 Servidor PPM 

Software de servidor programari PPM.  

Atén a les peticions web d’usuari generades i gestiona la connexió amb la base de 

dades per obtenir la informació necessària. 

 

 Servidor Documentum 

Software de gestor documental i magatzem de documents vinculats a PPM. 

Atén les peticions de gestió de documentació (consulta, pujada, actualització, 

esborrat..) que li envia el servidor de PPM derivats de peticions d’usuari. 

 

 

- Base de Dades 

 BD PPM 

Base de dades on s’emmagatzema la informació gestionada amb PPM i atén les 

peticions de gestió de dades que li envia el servidor de PPM. 

 

 BD Documentum 

Base de dades on s’emmagatzema la informació descriptiva dels documents vinculats 

a PPM (metadades). 

Figura 3.17: Arquitectura dels entorns de PRE i PRO (Situació inicial) [26]  
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- Web Server SSO 

Frontal web per on els usuaris accedeixen a l’aplicació. Redirigeix les peticions web d’usuari 

cap al servidor PPM, prèvia autenticació de l’usuari al directori corporatiu (GICAR). Les 

peticions redirigides incorporen la informació de l’usuari autenticat, per tal que PPM apliqui 

les condicions corresponents al seu rol dins l’eina. 

 

3.4.5.3 Trasllat 

A finals de 2010, es va plantejar el trasllat de la infraestructura ubicada al CPD de T-Systems al 

CPD de Pedrosa. Aquest trasllat va ser motivat per l’estalvi econòmic en el cost mensual dels 

diferents entorns, i la necessitat de preparar el maquinari  per poder suportar la migració de 

PPM a les noves versions del producte base. Així doncs, el trasllat va comportar la replica de 

l’arquitectura dels entorns existents, modificant alguns dels requeriments del maquinari, i la 

rèplica de les versions existents al CPD de T-Systems en el CPD de Pedrosa. No obstant, tal i com 

es pot observar en la Figura 3.18, hi ha un canvi respecte la situació inicial, es passa de tenir dues 

Bases de Dades a tenir-ne una. És a dir, s’uneix la BD de PPM amb la BD de Documentum. El 

motiu principal d’aquesta decisió és l’estalvi econòmic que suposa passar de dues Bases de 

Dades a una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.4 Migració 

Un cop instal·lats a la nova seu i amb tots els entorns i màquines funcionant, es decideix crear 

un nou entorn: Integració. La motivació de crear aquest nou entorn està lligada a la necessitat 

de dur a terme varis upgrades, i amb els dos que hi ha (PRE i PRO) no és suficient. Per tant, es 

passa ha tenir tres entorns: Integració, Preproducció i Producció. Tal i com es pot observar en la 

figura anterior (Figura 3.18), els entorns de Preproducció i Producció no varien, segueixen tenint 

la mateixa arquitectura, mentre que l’entorn d’ Integració (Figura 3.19) consolida el servidor de 

PPM i el servidor de Documentum en un únic servidor. 

Figura 3.18: Arquitectura dels entorns de PRE i PRO (Trasllat i Migració) [26]  
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3.4.5.5 Resum de les fases i situació actual 

A continuació, es pot observar de forma resumida, les fases i canvis de versió24 que s’ha dut a 

terme en l’arquitectura de PPM al llarg d’aquest darrer any, i marcat de color gris fins a on s’ha 

arribat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, el procés de trasllat ha estat completat en la seva totalitat (versions 7.5), mentre 

que la migració a les noves versions (versió 9.10), a excepció de l’entorn d’Integració, ha quedat 

en stand-by, tot esperant l’encaix de l’eina PPM en el nou model de gestió de les TIC, que 

actualment està impulsant el CTTI.   

                                                            
24 A l’Annex B. Arquitectura s’explica de forma més detallada les característiques tècniques de les 
màquines de cada fase. 

Figura 3.19: Arquitectura de l’entorn d’Integració (Migració) [26]  

CPD T-SYSTEMS CPD PEDROSA 

PREPRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

PRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

PREPRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

PRODUCCIÓ 
PPM 7.5 

CPD PEDROSA 

PREPRODUCCIÓ 
PPM 9.10 

PRODUCCIÓ 
PPM 9.10 

INTEGRACIÓ 

PPM 9.10 

TRASLLAT MIGRACIÓ SITUACIÓ INICIAL 

Figura 3.20: Resum de les fases i canvis de versió en PPM [26]  
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3.4.6 Metodologia 

3.4.6.1 Introducció 

Al llarg d’aquests anys, el CTTI ha impulsat i desenvolupat vàries metodologies, sempre basant-

se en els estàndards actuals, pel que fa a la gestió de projectes i serveis TIC, desenvolupament 

d’aplicacions, serveis i sourcing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest treball es detalla la metodologia de gestió de projectes i per tant, s’explicaran quins 

són els principis bàsics de la metodologia ESPRIT (metodologia basada en Sis Sigma). Per altra 

banda, també es detallaran alguns punts de la metodologia MAQDSI que van directament 

relacionats amb ESPRIT i PPM. I finalment, es mostrarà com ESPRIT està totalment integrada a 

l’eina. 

 

3.4.6.1 ESPRIT (Execució i Seguiment de Projectes d’Informàtica i Telecomunicacions) 

Introducció a Sis Sigma 

Sis Sigma25 és una metodologia que defineix una manera organitzada i disciplinada d’abordar la 

millora contínua de processos de negoci.  

Sis Sigma té com a principis bàsics tres conceptes claus [27]: 

                                                            
25 A l’Annex C. Metodologia Sis Sigma s’explica d’una forma més detallada en què consisteix. 

Gestió de Serveis 
 TIC 
 
 
 
 
 
Biblioteca  
d'Infraestructures  IT 
(ITIL) 
Serveis Centrals 

Gestió de Projectes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sis Sigma 
Metodologia ESPRIT 

Desenvolupament 
d’aplicacions 
 
 
 
 
 
CMMI SW 
ISO9126:2003 
Metodologia de 
proves 
MAQDSI 

Millora Continua 

Desenvolupament de 
Serveis i Sourcing 
 
 
 
 
 
Carnegy 

  
Auditoria i controls de Sistemes       
Seguretat i directrius europees   
LOPD 

ISO/IEC/UNE 17799:2005 
UNE 71502 e ISO 27000 
Sistema de Gestió Seguretat Informació 
 
Objectius de Control per la Informació i 
Tecnologies Relacionades (COBIT) 

Figura 3.21: Marc de referència  de les metodologies del CTTI [27]  

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.apdcat.net/index.htm
http://www.apdcat.net/index.htm
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
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- Processos: Sis Sigma es centra en l’anàlisi i re-enginyeria dels processos per reduir errors 

i ineficiències.  

 

- Client: Sis Sigma comença amb el coneixement continu i profund de les necessitats del 

client. Només el client estableix les especificacions, defineix què és defecte, i determina 

si el procés, producte o servei és acceptable o no. 

 

- Variació: comprendre la variació és clau per entendre el procés. Reduir la variació és 

l’objectiu principal de Sis Sigma. 

 

Sis Sigma proposa dues metodologies: DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) i 

DFSS (Design For Six Sigma). La primera, DMAIC pretén fer una anàlisi i millora de processos 

existents. En canvi, DFSS es centra en el disseny de nous processos, productes i serveis26.  

 

ESPRIT 

Els objectius de la metodologia ESPRIT són els següents [27]: 

- Controlar/gestionar millor els projectes per assegurar-ne l’èxit. 

- Introduir consistència i disciplina a la gestió dels projectes. 

- Assegurar el lideratge efectiu del projecte des de l’alta direcció 

- Gestió a alt nivell (no detallada), enfocada a la gestió de riscos. 

- Facilitar el coneixement i aprenentatge organitzacional. 

Per altra banda, els principis de la metodologia són els següents [27]: 

- Fases i punts de decisió del negoci. 

 Direcció i lideratge. 

 El negoci revisa entregables, analitza riscos i pren decisions. 

- Avaluació contínua del compliment de les necessitats del client. 

- Identificació i gestió rigorosa dels riscos. 

- Quantificar tot el que és quantificable. 

Un dels principis d’ESPRIT consisteix en definir etapes i fites seqüenciades del projecte per 

permetre’n el control. Partint que tots els projectes s’inicien, es planifiquen, s’executen i 

finalitzen seguint un cicle de vida; però al mateix temps, cada projecte és diferent (tipologia, 

abast, objectiu, ..), cal adaptar el cicle de vida del projecte (etapes i fites) a cada tipologia [27]. 

                                                            
26A l’Annex C. Metodologia Sis Sigma troben resumides les metodologies DMAIC i DFSS. 
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Per altra banda, i tal i es mostra en la Figura 3.22, entre fase i fase podem observar uns punts de 

decisió. Aquests punts de decisió poden tenir varis objectius: comunicar quelcom rellevant del 

projecte, evitar sorpreses, facilitar la presa de decisions, ..   

 

Lliurables [27] 

S’utilitza el terme lliurable, en la gestió de projectes, per a descriure un objecte tangible o 

intangible produït com a resultat del projecte, i que està destinat a ser lliurat a un client (ja sigui 

intern o extern) . Un lliurable pot estar composat de múltiples lliurables més petits.  

Un lliurable (resultat) pot ser: 

- un informe 

- un document 

- el codi d’un programa o d’un sistema d’informació 

- l’actualització d’un servidor 

- el maquinari a utilitzar 

- una torre de comunicacions 

- un tram de fibra òptica 

- ... 

- qualsevol altre element d'un projecte global 

Cada projecte és diferent i cal adaptar els lliurables tenint en compte la tipologia del projecte i 

el seu cicle de vida (fases). 

Figura 3.22: Fases de la metodologia ESPRIT [27]  
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ESPRIT et proposa un llistat de lliurables (Figura 3.23) per cada fase del projecte. 

 

A cada fase: 

 

- S’executen els lliurables propis de la fase. 

- Es valida que les necessitats definides al PD0 s’estan acomplint. 

- Es fa la planificació detallada de la següent fase. 

- S’identifiquen els riscos i es defineixen plans de mitigació. 

- Es tenen en compte els aspectes funcionals i tecnològics. 

 

Resum de les fases d’un projecte segons ESPRIT 

 

PD0 – Definir Oportunitat [27] 

Al PD0 s'estableixen les necessitats i objectius del projecte i es tanca el ‘contracte' entre l'equip 

de projecte i el promotor. 

S’ha d’assegurar que el projecte està ben definit i lligat: objectius, necessitats, àmbit, direcció, 

recursos, finançament. 

Els objectius i necessitats (RCCs27) han de ser clars, específics i mesurables: 

 

- Com mesurarà el client l'èxit del projecte? 

                                                            
27RCCs: Requeriments Crítics del Client. També s’anomenen CTQs o ‘Critical to Quality’. 

Figura 3.23:Mapa de lliurables de la metodologia ESPRIT [27]  
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- Els RCCs establiran la visió del projecte, focalitzaran els esforços de l’equip i la 

organització, i determinaran si hem assolit els objectius. 

 

Els projectes llargs s’han de dividir en fases curtes (tal com indica el PMG28) . 

Finalment, el projecte és del client i s’ha d’exigir el seu lideratge i el seu suport. 

 

PD1 – Identificar els RCCs i Seleccionar el Proveïdor [27] 

En aquesta fase del projecte s’han de recollir les necessitats de tots els clients i grups d'interès i 

assegurar-se que les especificacions de disseny, prioritats, decisions i recursos estan alineats 

amb els objectius i necessitats. 

 

Per altra banda, s’han d’acordar els quadres de comandament que mesuraran l'èxit del projecte 

i hauran de correspondre als RCCs identificats al PD0. 

És molt important definir els procediments per gestionar canvis de perímetre en el projecte, ja 

que és una causa important de fracàs si no es controlen. 

 

S’ha de definir i engegar un pla adequat de comunicació i gestió del canvi assegurant que el 

promotor juntament amb el comitè de direcció, lideraran la comunicació i gestió del canvi. 

 

Finalment, s’ha de seleccionar el proveïdor, que executarà la major part de les tasques i lliurables 

de les fases PD2 a PD4. Es pot seleccionar al principi de la fase PD1, d’aquesta manera, 

participarà en el desenvolupament detallat de la llista de requeriments. En cas que es decideixi 

a final de la fase PD1, el proveïdor serà seleccionat en funció dels requeriments de disseny 

desenvolupats internament. 

Cal destacar que ESPRIT considera que les fases PD0 i PD1 són les més importants perquè el 

projecte es desenvolupi amb èxit. 

PD2 – Disseny conceptual [27] 

L’objectiu d’aquesta fase és realitzar el disseny funcional, el disseny tècnic i l’estructura de 

gestió, explotació i suport. 

PD3 – Desenvolupament i pilot [27] 

Amb aquesta fase es pretén desenvolupar, provar i validar el sistema o servei. 

PD4 – Implantació [27] 

Amb PD4 es posa en producció i es dur a terme el desplegament del sistema o servei a tots els 

usuaris.  

PD5 – Control [27] 

                                                            
28 Pla Multi-generacional: permet dividir projectes llargs en fases/generacions manejables. A l’annex XXX 
s’explica amb més detall. 
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Finalment i com a últim pas, s’ha de validar que el sistema o servei ja estabilitzat acompleix els 

RCCs i els objectius definits. 

Gestió de riscos [27] 

Un risc és la probabilitat que ocorri un esdeveniment no desitjat, i l'impacte o conseqüència 

d'aquest esdeveniment. 

La gestió de riscos és el procés de minimitzar riscos desenvolupant plans de mitigació: 

- Identificar els riscos el més aviat possible. 

- Quantificar la seva probabilitat i el seu impacte. 

- Desenvolupar plans i accions de mitigació.  

- Avaluar l'evolució. 

Per quantificar i valorar els riscos, calculem la severitat d’un risc: 

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑡 =  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 (1, 3, 5) ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒 (1, 3, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, el càlcul de la severitat d’un risc queda així: 

 

 

 

 

 

    Probabilitat    Impacte 

 
Alta  
(5) 
 
 
 
Mitjana 
(3) 
 
 
 
Baixa  
(1) 

 
Persisteixen grans incerteses.  
No disposem d'experiència 
prèvia ni de dades.  
 
 
Algunes incerteses i/o punts 
oberts. 
No disposem d’una significativa 
experiència. 
 
Molt poques incerteses i/o 
punts oberts.  
Experiència prèvia significativa   
i dades disponibles. 
 

 
Avaluat sempre sobre 
els RCCs: 
 
Externs 
Necessitats del client 
 
De projecte 
Calendari 
Pressupost 
 
Interns 
Costos d’explotació 
Etc. 
 

Figura 3.24: Càlcul de la severitat 

d’un risc  [27]  

Taula 3.3: Càlcul de la severitat (diferents nivells) 
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Estructura de gestió 

Segons ESPRIT  l’estructura organitzativa del projecte i les funcions de cadascú són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell organitzatiu Funcions principals 

Promotor PD0 a PD1 

- Establir la visió i objectius del projecte. 
- Definir les necessitats, prioritats i limitacions de negoci. 
- Designar el cap de projecte / líder funcional. 
- Finançar i proveir els recursos necessaris. 

 
PD1 a PD5 

- Comunicar a l’organització. 
- Fer el seguiment del projecte per a mantenir-lo centrat en els 

objectius. 

Comitè de Direcció PD0 a PD1 

- Establir les necessitats i limitacions de les diferents àrees 
funcionals i comunicar dins d’aquestes. 
 

PD1 a PD5 

- Donar suport al projecte i eliminar barreres. 
- Avaluar els riscos i prendre decisions. 
- Revisar la marxa del projecte i donar llum verda als punts de 

decisió. 
 

Comitè de Seguiment PD0 a PD1 

- Establir i validar les necessitats i requeriments de disseny 
detallats. 

 
PD1 a PD5 

- Realitzar un seguiment més freqüent del projecte (setmanal, 
quinzenal, ..) 

- Donar suport al projecte dins la seva capacitat d’actuació. 
- Revisar i validar els entregables abans de les reunions. 

Equip de projecte - Gestió diària del projecte i de l’equip (inclòs el proveïdor).Ç 

Figura 3.25: Estructura organitzativa dins del projecte [27]  
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- Responsable dels lliurables. 
- Diferenciem entre els caps de projecte tècnics (GPs i GTs dels 

CTTI), responsables dels aspectes tècnics; i el cap funcional 
(Client), interlocutor funcional i responsable dels aspectes 
funcionals/organitzatius. 

 

 

 

3.4.6.2 MAQDSI (Marc d’assegurament en qualitat del desenvolupament de sistemes 

d’informació) 

MAQDSI és un metodologia de desenvolupament al llarg del cicle de vida del programari, basat 

en METRICA3. Té com a objectius [28]: 

- Millorar la qualitat dels desenvolupaments reduint els costos de manteniment i reduint 

el nombre d’incidències.  

- Augmentar la satisfacció dels usuaris i clients. 

- Facilitar el seguiment de projecte de desenvolupament de sistemes d’informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.4: Taula de les funcions principals  dels nivells organitzatius del projecte [27] 
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3.5 Recursos 

3.5.1 Introducció 

Aquest part pretén analitzar els recursos emprats per recolzar la implantació i funcionament de 

PPM. Aquests recursos són dos: l’Oficina Tècnica de PPM, de l’empresa Hewlett Packard (HP); i 

l’Oficina de Control de Projectes, de la consultora Ernst & Young (E&Y). D’aquestes dues oficines, 

s’explicarà quin és l’abast del servei, els objectius inicials, les seves activitats, ..  

 

3.5.2 OCP (Oficina de Control de Projectes) 

3.5.2.1 Model de relació entre el CTTI, PPM i l’OCP 

El quadre següent (Figura 3.26) vol mostrar, a nivell visual i a grans trets, el paper que té l’OCP 

dins el CTTI.  

 

 

Informe
De

seguiment

      Metodologia ESPRIT

PPM -HP
Eina de gestió de 

projectes
OCP

Gestors
Oficines Projecte

Seguiment de projectes Estratègics i Crítics

Actu
alitz

ació
 dels 

pro
jecte

s

Dades dels projectes (estat, €, riscos, planificació, ..)

Extraccció

Estat seguiment projectes Estratègics i Crític
s

DIRECCIÓ 
CTTI

Figura 3.26: Model de relació entre OCP, CTTI I PPM.  
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3.5.2.2 Objectius de la OCP [29] 

Els principals objectius que es volen assolir amb la contractació del servei d’una Oficina de 

Control de Projectes són: 

- Augmentar i assegurar la qualitat de la gestió dels projectes TIC de la Generalitat. 

- Homogeneïtzar els processos de gestió de projectes de les oficines de projectes 
existents als departaments i organismes de la Generalitat. 

- Facilitar a la direcció TIC (CTTI i departamental) la presa de decisions a partir de les dades 
consolidades i de detall dels projectes. 

- Facilitar la gestió de projectes, a través de l’ús de la metodologia (ESPRIT, MAQdsi), els 

processos, el coneixent de les eines de gestió de projectes (PPM-HP)  i la formació en la 

metodologia, processos i eines de gestió de projectes. 

 

3.5.2.3 Abast del servei [29] 

El servei de l’OCP pretén l’assegurament de la qualitat en la gestió de projectes als diferents 

àmbits i organismes de la Generalitat de Catalunya: 

- 16 departaments, 7 entitats i Oficina Atenció Client 

- 345 projectes, 120 crítics,   

- 34 oficines de projectes 

 12 oficines de projectes d’àmbit, amb funcions de suport a la gestió de la 

totalitat dels projectes TIC de l’àmbit. 

 5 oficines de projecte específic, amb funcions de suport a la gestió, però amb 

l’abast limitat a un únic projecte. 

 4 oficines tècniques de suport, amb funcions de suport especialitzat a un 

conjunt de projectes d’un entorn tecnològic i a un àmbit concret. 

 13 oficines tècniques de solució, amb funcions de suport i de manteniment 

correctiu i evolutiu d’una solució transversal. 

 

3.5.2.4 Serveis de l’OCP [29] 

Des del punt de vista de les tasques a realitzar pel servei, tal i com es pot observar en la Figura 

3.27, es contemplen tres línies d’acció diferents, amb subtasques específiques per a cada una 

d’aquestes línies29: 

 

 

 

                                                            
29A l’Annex D. Serveis de l’Oficina de Control de Projectes s’explica de forma més detallada les tasques 
específiques de l’OCP. 
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3.5.2.5 Procés de validació de l’actualització de projectes a PPM 

En l’apartat anterior, s’han exposat tots aquells objectius i tasques que es pretenien assolir amb 

la contractació de l’OCP. Ara es vol fer una síntesi de les tasques i processos que han dut a terme 

diàriament en la seva activitat principal, és a dir, en el procés de validació de l'estat 

d'actualització a l'eina PPM de les variables de gestió de projectes que requereix la metodologia 

ESPRIT (planificació, pressupost, riscos i lliurables). 

Aquest procés està format per tres parts diferenciades [30]: 

 

 

 

 

 

 

 

Procés de validació d’actualització 
de projectes a PPM

1.  Anàlisi

2.  Suport

3.  Documentació i planificació

Figura 3.28: Procés de validació d’actualització de projectes a PPM  

OCP

Govern

Suport

Metodologia
Eines

Processos
Formació

Control de la 
Qualitat

Gestió
Auditoria

Reporting
Control

Figura 3.27: Línies d’acció de l’OCP  
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Diagrama de flux del procediment de validació de l’actualització de projectes a PPM [30] 

Procediment de validació de l’actualització de projectes a PPM
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Sol·licitud de GP/GT

OCP 4

Revisar fitxa del projecte a 
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Informe de Seguiment 

setmanal OCP

OCP 5

Enviar correu electrònic recordatori de la 

reunió indicant l’estat actual del projecte i 
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OCP 11

Redacció de l’Acta de 

Reunió
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Enviament de l’Acta de 

Reunió al GP/GT per 

correu electrònic 

Acta de Reunió

OCP 13

Acordar la data de la 

següent reunió amb 

GP/GT

OCP 14

Enviament de la 

convocatòria de reunió 

per correu electrònic

Fi del Procés

OCP 15

Actualització fitxer 

TOP_OCP

OCP 6

Recepció de la confirmació de 

la disponibilitat del GP/GT per 

a fer la reunió

OCP 7

Verificar tipus de suport 

requerit pel GP
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OCP 8

Desplaçament al lloc de treball del GP/GT i 
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PPM

OCP 9
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OCP 10

Contactar per correu electrònic, al GP/GT, 
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actualització de l’estat del projecte a PPM

Presencial

Correu electrònic

Telefònica

Correu Electrònic

Nou Projecte Petició GP/GT

Figura 3.29: Diagrama de flux del procés de validació d’actualització de projectes a PPM [30] 
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Activitats del procediment de validació de l’actualització de projectes a PPM[30] 

 

ID Activitat Accions Decisions Seg. ID Docs Suport 

OCP1 Detecció de la 
revisió 

Notificació d’entrada d’un nou projecte a 
l’eina PPM, o sol·licitud d’un GP/GT per fer el 
seguiment del seu projecte. 

n/a OCP2 
Notificació / 

sol·licitud 

OCP2 
Revisar estat 
actual del 
projecte a PPM 

Revisar l’estat actual del projecte a PPM: 

 Revisar si hi ha excepcions o 
desviacions a la planificació. 

 Revisar l’estat dels riscos del projecte. 

 Revisar si esta correctament 
actualitzats i gestionat els costos del 
projecte. 

 Verificar que hi ha la documentació o 
lliurables més recents del projecte 

 

n/a 
OCP3 PPM (input) 

OCP3 Revisar darrera 
Acta de Reunió 

Revisar l’estat del projecte i les diferents 
tasques pendents per la propera reunió que 
es van acordar i es troben a l’última Acta de 
Seguiment. 

n/a 
OCP4 

Acta de 

Reunió 

anterior 

(input) 

OCP4 
Revisar fitxa del 
projecte a 
l’informe de 
Seguiment 

Es revisa en l’informe de Seguiment 
setmanal de l’OCP l’estat del projecte. 

n/a 
OCP5 

Informe de 

Seguiment 

setmanal OCP 

(input) 

OCP5 

Enviar correu 
electrònic de 
recordatori 
indicant l’estat 
actual del 
projecte i els 
punts pendents 
d’actualitzar. 

Enviar recordatori al GP/GT de la reunió 
planificada per correu electrònic, indicant els 
punts pendents d’actualitzar respecte 
l’ultima acta de la reunió de seguiment del 
projecte. 

 

n/a 
OCP6 

Correu 

electrònic 

(output) 

OCP6 

Recepció de la 
confirmació de la 
disponibilitat del 
GT/GT per a fer la 
reunió 

Confirmar la disponibilitat per la data 
planificada amb el GT/GP per la reunió de 
Seguiment. 

n/a 
OCP7 n/a 
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ID Activitat Accions Decisions Seg. ID Docs Suport 

OCP7 
Verificar tipus de 
suport requerit 
pel GP 

Acordar amb el GT/GP quin tipus de suport 
necessiten per poder fer la validació de 
l’actualització del projecta al PPM. 

Si 
requereixe

n suport 
presencial 

OCP8 

n/a 

Si 
requereixe
n  suport 
telefònic 

OCP9 

Si 
requereixe

n suport 
per correu 
electrònic 

OCP10 

OCP8 

Desplaçament al 
lloc de treball del 
GP/GT i donar 
suport en 
l’actualització del 
projecte a PPM 

Desplaçament al lloc de treball del GP/GT al 
dia i hora acordat.  

Es dona suport per l’actualització del 
projecte al PPM. Ja sigui resolent els seus 
dubtes o fent de guia per cada un dels passos 
a seguir per actualitzar-lo. 

n/a 
OCP11 n/a 

OCP9 

Trucar al GP/GT, 
donar suport 
telefònic en la 
resolució de 
possibles i validar 
la correcta 
actualització de 
l’estat del 
projecte a PPM  

Es truca al GP/GT per validar la correcta 
actualització de l’estat del projecte.  

Se li dona suport si necessita ser guiat per 
poder seguir els passos per actualitzar l’estat 
del projecte. També es resolen els dubtes 
que puguin sorgir durant el procediment. 

n/a 
OCP11 n/a 

OCP10 

Contactar per 
correu electrònic, 
al GP/GT, resoldre 
possibles dubtes i 
validar la correcta 
actualització de 
l’estat del 
projecte a PPM 

Es contacta per correu electrònic al GT/GP 
per validar la correcta actualització del 
projecte al PPM. 

Si durant el procés d’actualització, ha sorgit 
un dubte o problema, se li dona tot els 
suport que necessiti per correu electrònic. 

n/a 
OCP11 n/a 

OCP11 Redacció de          
l’Acta de Reunió 

Redacció dels punts tractats en la reunió de 
seguiment, juntament amb les tasques  
pendents que ha de fer el GP/GT per la 
propera. 

n/a 
OCP12 

Acta de 
Reunió 

(output) 
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ID Activitat Accions Decisions Seg. ID Docs Suport 

OCP12 
Enviament de 
l’Acta de Reunió 
al GP/GT per 
correu electrònic 

Enviament per correu electrònic de l’Acta de 
Reunió per la validació d’actualització del 
projecte al PPM al GP/GT. 

n/a 
OCP13 

Acta de 

Reunió (input) 

Correu 
electrònic 
(output) 

OCP13 
Acordar la data 
de la següent 
reunió amb el 
GP/GT 

Contactar amb el GP/GT, ja sigui per correu 
electrònic o per telèfon per planificar la data 
de la propera reunió de seguiment. 

n/a 
OCP14 n/a 

OCP14 
Enviament de la 
convocatòria de 
reunió per correu 
electrònic 

Enviar la convocatòria acordada amb el 
GT/GP per correu electrònic. 

n/a 
OCP15 

Correu 
electrònic 
(output) 

OCP15 Actualització 
fitxer TOP_OCP 

Actualització de l’estat del projecte al fitxer 
TOP_OCP: actualitzant el nombre de 
reunions, la data de la última reunió i la 
propera, observacions si hi ha, etc. 

n/a 
Fi 

TOP_OCP 
(input / 
output) 

 

 

3.5.3  OTPPM (Oficina Tècnica de PPM) 

3.5.3.1 Objectius de la OTPPM [31] 

Els principals objectius que es volen assolir amb la contractació del servei de l’Oficina Tècnica són: 

planificar, controlar i produir, de forma continuada, noves versions de la parametrització de l’eina 

base PPM. Aquestes versions han d’incorporar: 

- Les noves funcionalitats sol·licitades pels usuaris de l’eina corporativa de gestió de projectes. 

- Les millores associades a la implantació de noves versions de l’eina PPM. 

- Les correccions dels problemes detectats a les versions prèvies. 

- Resoldre ràpidament, i amb qualitat, les incidències detectades a la parametrització realitzada 

sobre l’eina PPM. 

- Donar suport i formació als usuaris de l’eina corporativa de gestió de projectes, i resoldre tots 

els seus dubtes i incidències relacionats amb l’ús de l’eina. 

Taula 3.5: Taula de les activitats del procediment de validació de l’actualització de projectes a PPM [30] 
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3.5.3.2 Abast del servei [31] 

Des del punt de vista organitzatiu, el servei d’oficina tècnica proporcionarà el suport als diferents 

àmbits i organismes de la Generalitat de Catalunya que implantin l’eina corporativa de gestió de 

projectes. 

Des del punt de vista de les tasques a realitzar pel servei d’oficina tècnica, es contemplen dues línies 

d’acció diferents, amb subtasques específiques: 

1. Manteniment i suport a la parametrització de l’eina corporativa de gestió de projectes (PPM) 

implantada a la Generalitat. 

 

- Administració de l’eina de gestió de projectes (usuaris, taules mestres). 

- Actualització de les versions de PPM. 

- Manteniment de PPM i gestor documental associat. 

- Gestió de peticions d’evolució. 

- Manteniment correctiu i evolutiu dels processos implementats. 

- Implementació de noves tipologies de projectes que donin suport a altres col·lectius 

d’usuaris (consultoria, infraestructura, tecnologia,...) i a les seves metodologies. 

- Suport i formació. 

- Control, coordinació i suport d’altres projectes relacionats amb l’eina de gestió de 

projectes. 

- Documentació. 

 

2. Manteniment i suport al producte PPM i al sobre el conjunt d’eines que formen part de PPM.  

 

 

3.5.3.3 Descripció del servei de l’OTPPM 

Des del punt de vista de les tasques a realitzar pel servei, tal i com es pot observar a la Figura 3.29, es 

contemplen les següents línies d’acció, amb subtasques específiques per a cada una d’aquestes30: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 A l’Annex E. Serveis de l’Oficina Tècnica de PPM s’explica de forma més detallada les tasques específiques 
de l’OTPPM. 
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  -  De configuració
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  -  De canvis
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Figura 3.29: Resum dels  serveis que ha de prestar l’OTPPM  
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4. Estadística 

 

4.1 Resum 

Aquest punt té com a objectiu recopilar i analitzar tots els projectes que han estat gestionats per PPM 

en un període concret, des de finals del 2009 fins a les acaballes del 2011. La tria d’aquest període ve 

donada per la contractació de l’Oficina de Control de Projectes. Tal i com es pot observar a la figura 

4.1, l’OCP fou contractada a finals del 2009 quan PPM ja es trobava en producció i ple funcionament, 

i amb la qual es pretenia recolzar i impulsar l’ús de PPM a tots els departaments de la Generalitat. Així 

doncs, el període d’anàlisi d’aquesta estadística pretén comparar l’estat dels projectes just abans de 

l’arribada de l’OCP (finals de 2009) amb just després de la seva marxa  (finals de 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, s’analitzaran els projectes en funció de diferents variables seleccionades per tal 

d’entendre la morfologia i tendència dels projectes gestionats a PPM. L’estudi es divideix en dues parts 

ben diferenciades: la primera part, analitza, des de diferents punts de vista,  tots els projectes donats 

d’alta a PPM en el període d’anàlisi definit anteriorment. En canvi, la segona part, només es centra en 

l’anàlisi d’aquells projectes (donats d’alta a PPM)que han estat controlats per l’OCP31. 

 

Així doncs, en la taula següent (Taula 4.1), es pot observar el nombre total de projectes que s’han 

utilitzat per dur a terme l’anàlisi estadístic: 

 

 

                                                            
31 L’OCP s’ha encarregat de dur a terme el procés de validació de l'estat d'actualització a l'eina PPM de les variables de gestió 
de projectes que requereix la metodologia ESPRIT (planificació, pressupost, riscos i lliurables). Procés explicat en l’apartat: 
“Procés de validació de l’actualització de projectes a PPM”. 

Figura 4.1: Incorporació de l’OCP transversal. 
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4.2 Estadística 

4.2.1 Estadística sobre el total de projectes a PPM 

4.2.1.1 Classificació dels projectes segons tipologies establertes 

a. Classificació segons tipologia de PPM 

Aquest classificació determina entre altres coses quin serà el workflow que seguirà el projecte, així 

com la plantilla de planificació que es farà servir per crear la seva planificació. Existeixen els següents 

tipus: 

- Projecte de Manteniment: gestió a alt nivell del seguiment de les tasques de manteniment, 

possibilitant l’associació d’altres elements PPM (subprojecte i evolutiu) pel seguiment acurat 

d’una tasca concreta del manteniment. 

 

- Projecte Complex: projecte “contenidor” que permet la gestió de l’execució d’un projecte per 

fases, gestionant cada una d’elles com a subprojecte diferenciat. 

 

- Projecte Nou: Gestió projecte de desenvolupament seguint MAQdsi. 

 

- Projecte General: Gestió de projecte seguint les fases d’ESPRIT, pels projectes que no són de 

desenvolupament. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística Any 
Univers 

(Nº total de projectes) 

1a part 
2009 334 

2011 492 

2a part 
2009 44 

2011 156 

Taula 4.1. Univers (nº total de projectes) de l’anàlisi estadístic. 
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Tal i com es pot observar a les figures anteriors (Figura 4.2 i Figura 4.3) a finals del 2009 el tipus de 

projecte que més es dóna d'alta a PPM és de tipus Complex (32 %) i en segon lloc de Manteniment (27 

%). Al cap de 2 anys, s'intercanvien les posicions, en primer lloc es troben els projectes tipus 

Manteniment (40 %) seguit dels projectes tipus Complex (20 %). 

 

b. Classificació segons la naturalesa del projecte 

Aquesta classificació determina la naturalesa del projecte, és a dir, a quin sector va dirigit el projecte: 

- Consultoria 

- Tecnologia 

- Comunicacions 

- Qualitat 

- Sistemes d’Informació 

Figura 4.2: Classificació segons tipologia de PPM (2009) 
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Figura 4.3: Classificació segons tipologia de PPM (2011) 
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- Finances 

- Recursos Humans 

- Contractació 

- Servei Suport 

- Servei Gestió Infraestructures 
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Figura 4.4: Classificació segons la naturalesa del projecte (2009) 
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Figura 4.5: Classificació segons la naturalesa del projecte (2011) 
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La tipologia de projectes més habitual en el CTTI és la de Sistemes d'Informació. En el 2009 representa 

un 57 % dels projectes donats d’alta a PPM, i en el 2011 augmenta fins a un 65 %. Per altra banda, cal 

destacar la reducció en un 50% de les dades no informades (el camp ‘No informat’)32. 

c. Classificació segons l’objectiu de negoci del projecte 

Aquesta part mostra la classificació  dels projectes que es troben a PPM segons l’objectiu de negoci 

que es pretén assolir amb l’execució del propi projecte: 

- Àrees d’Eficiència Interna 

- Serveis a l’Administració al Ciutadà 

- Serveis de l’Administració a les Empreses 

- Serveis Inter-administracions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32Cal destacar que al llarg dels gràfics que es mostraran a continuació, sovint es troba un camp anomenat ‘No Informat’. 

Aquest camp fa referència a aquells projectes que no contenen la informació. 
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Figura 4.6: Classificació segons l’objectiu de negoci  (2009) 

275

107

53

31

26

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Àrees d'Eficiencia Interna

Serveis a la Administració al
Ciutadà

No informat

Serveis de la Administració a
les Empreses

Serveis Inter-administracions

Classificació segons l'Objectiu de Negoci (2011)
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Al llarg dels dos anys, l’objectiu de negoci més comú en els projectes ha estat ‘Àrees d’eficiència 

interna’; en el 2009 representen un 46 % i en el 2011 un 56 %.Per altra banda, cal destacar la reducció 

en un 50% de les dades no informades. 

d. Classificació segons criticitat i estratègia 

Aquesta classificació ve determinada per si un projecte és considerat crític o estratègic, segons el 

barem següent: 

- Crític: la criticitat d’un projecte es calcula a partir del formulari de tipificació de PPM alhora 

de donar d’alta un projecte. Aquest formulari (Figura 4.8) consisteix en 16 preguntes 

cadascuna amb un nombre variable de respostes possibles tipus opció. A partir d’uns càlculs 

interns (explicats a continuació), es determinen els valors pel tipus de categoria del projecte i 

per determinar si el projecte es cataloga com a crític. No obstant, en el cas que el projecte no 

sigui considerat crític, el gestor disposa d’una opció per tal de forçar la criticitat a un valor 

determinat sempre i quan justifiqui aquest fet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Formulari de tipificació de PPM 
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Els càlculs interns al qüestionari per tal de calcular la criticitat d’un projecte es divideixen en dues 

parts: 

- El valor que et diu si un projecte és considerat crític. 

- El valor que et dóna el nivell de criticitat: 

 Tipus A: alt. 

 Tipus B: mig. 

 Tipus C: baix. 

Per tal d’entendre millor com es duu a terme aquest càlcul, cal observar la Taula 4.2, que mostra com 

estan ponderades les preguntes del formulari de tipificació de PPM (Figura 4.8). 

Criteri Pregunta del qüestionari Respostes possibles 
Puntuació 

V1N V2N N 

 
 
 

Tipologia del 
projecte 

 
1. El projecte és del tipus: 

a) Construcció / implantació d'un nou 
sistema d'informació 

10 - 1 

b) Manteniment correctiu / evolutiu 0 - 2 

c) Subprojecte dins d'un projecte de 
manteniment 

5 - 3 

d) Consultoria 0 - 4 

e) Desenvolupament d'infraestructura 10 - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte 

2. El projecte té o pot tenir visibilitat 
política i/o en mitjans de 
comunicació: 

a) Sí - 1 6 

b) No - 0 7 

3. El projecte té o pot tenir un 
impacte directe sobre el ciutadà i/o 
altres administracions públiques: 

a) Sí - 1 8 

b) No - 0 9 

 
4. El sistema serà utilitzat 
directament per: 

a) Alts càrrecs 3 0 10 

b) Personal administratiu de la Generalitat 0 0 11 

c) Ciutadans i/o empreses 5 1 12 

5. El projecte comportarà canvis 
organitzatius importants? 

a) Sí 5 1 13 

b) No 0 0 14 

6. El projecte afecta a varis 
departaments/organismes o 
construeix solucions transversals 

a) Si 5 1 15 

b) No 0 0 16 

7. El projecte regularitza una situació 
d'incompliment legal o normatiu 

a) Sí - 1 17 

b) No - 0 18 

 
 

Anàlisi 

8. El projecte requereix alta 
disponibilitat 

a) Sí 2 1 19 

b) No 0 0 20 

9. El nombre d'Usuaris que 
utilitzaran l'aplicació (sense tenir en 
compte els ciutadans i/o empreses) 
s'estima en: 

a) Més de 1.000 4 1 21 

b) Entre 100 i 1.000 2 0 22 

c) Menys de 100 0 0 23 

a) Més de 10.000 4 1 24 
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A partir d’aquesta ponderació, s’utilitzen les següents fórmules per tal de donar resposta a les dues 

qüestions que s’han comentat anteriorment, en primer lloc, determinar si un projecte és crític; i en 

segon lloc, establir el nivell de criticitat: 

1. Un projecte és considerat crític si: 

 

∑ 𝑉2𝑁 

𝑁

𝑖=1

> 0 

 

2. El valor el qual et dóna el nivell de criticitat es calcula a partir de: 

 

𝑌 = ∑ 𝑉1𝑁 

𝑁

𝑖=1

 

 

  
10. El Volum d'operacions diari del 
sistema s'estima en: 

b) Entre 1.000 i 10.000 2 0 25 

c) Menys de 1.000 0 0 26 

 
 

Calendari 

11. La data de posada en servei o 
finalització del projecte està 
vinculada a una disposició legal: 

a) Sí - 1 27 

b) No - 0 28 

12. El termini de provisió de la 
infraestructura es inferior a 4 mesos 
des de l'inici de la fases PD2: 

a) Sí - 1 29 

b) No - 0 30 

 
 

Duració 

 
13. La durada del desenvolupament 
s'estima en: 

a) Més de 24 mesos 10 1 31 

b) Entre 12 i 24 mesos 8 1 32 

c) Entre 6 i 12 mesos. 4 0 33 

d) Menys de 6 mesos. 0 0 34 

 
 

Cost 

14. El cost total del projecte 
(Generació, Manteniment i 
Explotació) s'estima en: 

a) Més de 5.000 K € 30 1 35 

b) Entre 1.000 K € i 5.000 K € 20 1 36 

c) Entre 200 K € i 1.000 K € 10 0 37 

d) Menys de 200 K € 0 0 38 

 
 
Arquitectura 

 
 
15. Nova arquitectura: 

a) No aplica 0 0 39 

b) Arquitectura consolidada en el 
departament/organisme 

0 0 40 

c) Nova arquitectura suportada pel CTTI 5 0 41 

d) Nova arquitectura no suportada pel CTTI 10 1 42 

Anàlisi de 
riscos 

16. Anàlisi inicial del risc, segons 
ESPRIT (PD0/PD1) dona valor "Alt": 

a) Sí - 1 43 

b) No - 0 44 

Taula 4.2. Ponderació de les preguntes del formulari de tipificació de PPM 
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En funció del resultat d’aquesta segona fórmula, es formulen els següents nivells de criticitat en un 

projecte: 

 

 

 

 

 

- Estratègic: els projectes estratègics són aquells projectes crítics que estan vinculats a les línies 

estratègiques de la Direcció. 

 

Així doncs, segons si els projectes donats d’alta a PPM entre el 2009 i el 2011 són crítics o estratègics, 

s’han obtingut els gràfics següents (Figura 4.9 i Figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat Nivell de Criticitat Tipus 

𝒀 ≥ 𝟒𝟎 Alt A 

𝟐𝟎 ≤ 𝐘 < 𝟒𝟎 Mig B 

𝟐𝟎 > 𝒀 Baix C 

Taula 4.3:Nivells de criticitat en un projecte de PPM 
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A finals del 2009, el 9 % dels projectes són estratègics, el 37 % són crítics(*), i la resta representa un 

54 %. Al cap de dos anys, s'observa un augment considerable dels projectes crítics ja que representen 

el 55 % dels projectes donats d'alta a PPM;  i paral·lelament, una baixada dels projectes estratègics. 

(*) Cal fer un aclariment sobre els gràfics que tracten la classificació dels projectes segons la seva criticitat i 

estratègia, ja que quan s’ha definit projecte estratègic s’ha explicat que té com a requisit que aquest també és 

crític. Per tal de no generar confusions, cal remarcar, que el càlcul del nombre total de projectes crítics s’ha 

realitzat excloent els que també són considerats estratègics.  

 

e. Classificació segons la durada del projecte 

Aquest punt pretén classificar els projectes segons la seva durada (Figura 4.11 i Figura 4.12). 
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Figura 4.11. Classificació segons la durada del  projecte (2009) 
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Figura 4.12. Classificació segons la durada del  projecte (2011) 
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La majoria dels projectes, tant en el 2009 com en el 2011, tenen una durada aproximada d’entre 10 i 

15 mesos. No obstant, en el 2011, s’observa un augment dels projectes amb una durada entre 20 i 30 

mesos. 

 

f. Classificació segons el pressupost del projecte 

Aquesta part duu a terme la classificació dels projectes segons el pressupost (en milers d’€) informat 

a PPM (Figura 4.13 i Figura 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2009, el pressupost més habitual entre els projectes és en primer lloc, la franja que comprèn els 

projectes amb un pressupost d’entre 100 i 300 mil €, i en segon lloc, els pressupostats amb 2 milions 
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Figura 4.13. Classificació segons el pressupost  del  projecte (2009) 
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d'euros. En el 2011, aquesta tendència es manté força constant, amb la única diferència que 

s’incrementen i alhora són els més nombrosos, els projectes amb un pressupost de fins a 50 mil €. 

 

4.2.1.2 Classificació dels projectes segons la completesa de les seves dades 

Aquesta part té com a objectiu analitzar la completesa de la informació dels projectes que es troben 

a PPM. S’estudiarà segons les variables de gestió de projectes que requereix la metodologia ESPRIT: 

planificació, pressupost, riscos i lliurables. 

a. Completesa del pressupost inicial 

El pressupost inicial fa referència al pressupost licitat en un projecte. El gràfic següent (Figura 4.15) 

mostra la completesa de la informació d’aquest camp en els projectes donats d’alta a PPM entre el 

2009 i el 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2009 un 33 % dels projectes que es troben a PPM no tenen informada cap tipus de dada 

econòmica i un 67 % sí que tenen informació adherida. Dos anys després, s’observa una petita millora 

ja que els projectes sense el pressupost informat es redueix a un 26 %. 

 

b. Completesa del pressupost facturat 

La completesa del pressupost facturat fa referència a si, al llarg de l’execució del projecte, s’ha anat 

informant dels costos que aquest està generant. És a dir, si un projecte té el budget de pressupost 

facturat igual al de pressupost inicial, significa que no ha estat informant de la facturació del projecte 

i lògicament, permutarà a ‘pressupost facturat no informat’.  

 

67 % 74 %

33 %

26 %

0

100

200

300

400

500

600

2009 2011

N
o

m
b

re
 d

e
 p

ro
je

ct
es

Completesa del pressupost inicial  

Pressupost
No Informat

Pressupost
Informat

Figura 4.15. Completesa del pressupost inicial 



PPM com a eina corporativa de gestió de projectes TIC de la Generalitat de Catalunya 80 
 

 

   

Cal destacar que per la realització d’aquesta estadística no s’ha agafat tot l’univers de projectes donats 

d’alta a PPM, si no que s’ha cregut més interessant agafar la mostra següent: tots aquells projectes 

que almenys tenen el pressupost inicial informat a l’eina (punt anterior b. Completesa del pressupost 

inicial). Així doncs, la mostra té les següents dimensions: 

- Mostra (2009): un total de 223 projectes. 

- Mostra (2011): un total de 366 projectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'observa una millora en la informació adherida a aquest camp dins l’eina, al llarg dels dos anys. 

Agafant les dades del 2009, gairebé el 80 % dels gestors de  projectes que tenen el pressupost inicial 

informat, no notifiquen cap cost del que van facturant. En canvi, al 2011 aquest dada es redueix de 

forma notable al 54 %. 

 

c. Completesa de l’origen del pressupost 

Aquesta part pretén analitzar la informació de la procedència del pressupost dels projectes que es 

troben a l’eina. Així doncs, l’origen del pressupost té dues opcions: 

- Pressupost de la Generalitat. 

- Pressupost del CTTI. 
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Figura 4.17.  Origen del pressupost (2009) 
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Tant el 2009 com en el 2011, l'origen del pressupost més habitual és el procedent del CTTI. Cal a dir, 

que la informació queda eclipsada per aquest nombre tan elevat de projectes en què l'origen del 

pressupost no es troba informat a PPM (en el 2009 representa més del 50 % dels projectes). No 

obstant, al llarg d'aquests dos anys, la falta d'informació d'aquest camp es redueix en un 15 %. 

 

d. Completesa dels riscos 

Una de les variables de gestió de projectes que requereix la metodologia ESPRIT és la gestió dels riscos. 

El portlet que ofereix PPM associat a la gestió de riscos permet la identificació, quantificació i mitigació 

dels riscos del projecte, associant un semàfor d’estat dels riscos actius del projecte. El gràfic següent 

(Figura 4.20) mostra la quantitat de projectes amb almenys un risc informat al llarg de l’execució del 

projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantitat de projectes amb riscos informats entre el 2009 i el 2011 passa del 38 % al 57%, és a dir, 

millora un 20 %. No obstant, tot i aquesta millora considerable, essent la gestió dels riscos una branca 

molt important de la gestió de projectes, que un 43 % dels projectes no tinguin cap risc informat, és 

una dada a tenir en compte. 

 

e. Completesa de la planificació 

Tal i com ja s’ha comentat en el capítol 3, PPM proporciona un planificador que permet l’accés a les 

tasques del projecte, la informació de l’activitat  prevista i real, associació de documentació i relacions, 

i la notificació de les tasques. A més a més, l’activació de la planificació associa un semàfor d’estat de 

la planificació. Així doncs, la Figura 4.21 vol mostrar el nombre de projectes que tenen adherits una 

planificació.  
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En aquest camp es pot observar una tendència molt més positiva que en d’altres casos, ja que tant en 

el 2009 com en el 2011, la planificació del projecte informada supera el 50 %. En el 2009, un 63 % dels 

projectes tenen donada d'alta la planificació corresponent, i en el 2011 es fa un salt qualitatiu i 

s'aconsegueix que aproximadament el 80 % dels projectes  donats d'alta a PPM tinguin la planificació 

del projecte adherida. 

 

f. Completesa dels lliurables 

PPM associa un gestor documental que permet la gestió de la documentació associada al projecte. 

D’aquesta manera, es vol estudiar la xifra de projectes que  tenen publicats els lliurables associats al 

projecte.  
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Figura 4.21: Completesa de la planificació 
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Tal i com es pot observar, tant en el 2009 com en el 2011, la falta d'informació dels lliurables dels 

projectes donats d'alta a PPM és prou gran. En el 2009 el 82 % dels projectes no contenen lliurables i 

en el 2011 és un 75 %. 

 

4.2.1.3 Classificació dels projectes segons el grau d’activitat a PPM 

Aquesta part té com a objectiu estudiar els projectes des del punt de vista d’ús de l’eina. Per tal de 

poder realitzar aquesta estadística, s’ha fet servir un indicador de PPM que proporciona la informació 

sobre l’estat d’actualització dels tres budgets principals de la gestió de projectes: planificació (P), 

pressupost (€) i riscos (R).Aquest indicador dóna els següents llindars: 

- L’usuari ha actualitzat mínim un budget (P,€,R) l'últim mes. 

- L’usuari ha actualitzat mínim un budget (P,€,R) fa 2 mesos. 

- L’usuari ha actualitzat mínim un budget (P,€,R) fa 3 mesos. 
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En el 2009, la mateixa proporció d’usuaris actualitzen l'estat dels projectes a PPM una vegada al mes 

o una vegada cada dos mesos. En canvi, en el 2011, la tendència més habitual  (un 72 %) és actualitzar 

l'estat del projecte una vegada cada dos mesos. Per altra banda, cal destacar que hi ha una reducció 

(del 15 % al 4 %) al llarg d’aquests dos anys, d’aquells usuaris que actualitzen el seu projecte cada tres 

mesos. 

 

4.2.2 Estadística sobre el total de projectes controlats per l’OCP 

4.2.2.1 Estat general dels projectes 

Aquesta part vol analitzar el comportament dels projectes donats d’alta a PPM (entre el 2009 i el 

2011), tals que l’Oficina de Control de Projectes Transversal ha dut a terme una validació33 de l'estat 

d'actualització a l'eina en les variables de gestió de projectes: planificació, pressupost i riscos. 

Abans d’entrar en detall sobre l’evolució de l’estat general dels projectes, cal posar en context i 

quantificar els nombre de projectes que han estat controlats per l’OCP al llarg d’aquest període. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33Procés explicat en el capítol 4, a l’apartat: “Procés de validació de l’actualització de projectes a PPM” 

Figura 4.25: Projectes  controlats per l’OCP I (2009) 
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Figura 4.26: Projectes  controlats per l’OCP II (2009) 

Figura 4.27: Projectes  controlats per l’OCP I (2011) 

Figura 4.28: Projectes  controlats per l’OCP II (2011) 
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Figura 4.29: Evolució dels  projectes  controlats per l’OCP  

Figura 4.30: Evolució dels  projectes  estratègics controlats per l’OCP  

Figura 4.31: Evolució dels  projectes  crítics controlats per l’OCP  
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Tal i com s’ha pogut observar, el nombre de projectes controlats per l'OCP augmenta aproximadament 

un 20 %, respecte el 2009. Per altra banda, en el 2011, l’OCP aconsegueix un volum prou important 

de projectes ja que assoleix el control total (100 %)dels projectes estratègic si el 40 % dels crítics. 

Després d’haver posat en context el nombre de projectes controlats per l’OCP al llarg dels últims dos 

anys, ara s’analitza l’evolució del seu comportament en funció de l’estat d’actualització de les variables 

de gestió de projectes: planificació, pressupost i riscos34. Després d’haver dut a terme aquesta 

validació, l’OCP assigna el semàfor (Taula 4.4) corresponent a cada projecte de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34Procés explicat en el capítol 4, a l’apartat: “Procés de validació de l’actualització de projectes a PPM”. 

Semàfor Estat actualització 

   3 indicadors (P,R,C) actualitzats 

   2 indicadors (P,R,C) actualitzats 

   1 indicador (P,R,C) actualitzat 

 Cap indicador actualitzat 

   Pendent Validació OCP 

Taula 4.4: Semàfors en funció de l’estat d’actualització dels  projectes controlats per l’OCP 

 

Figura 4.32: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP  
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Tal i com mostren els gràfics anteriors (Figura 4.32, 4.33 i 4.34), al cap de pocs mesos de la contractació 

de l’oficina de control de projectes transversal, s’observa un creixement dels projectes amb 3 

indicadors actualitzats (color verd), i per tant, una reducció dels que no tenen la informació dels seus 

projectes actualitzada (color vermell). No obstant, aquest creixement no és constant al llarg del temps, 

si no que comença a davallar just a l’estiu del 2011. Aquest canvi de tendència al 2011 ve directament 
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Estat d'actualització dels projectes estratègics controlats per l'OCP

Figura 4.33: Estat d’actualització dels projectes estratègics controlats per l’OCP  
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Figura 4.34: Estat d’actualització dels projectes crítics controlats per l’OCP  
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relacionat amb el marc del nou Model TIC que es vol implantar a la Generalitat de Catalunya, 

provocant un replantejament de totes les eines i aplicacions de governança del CTTI, essent PPM una 

d’elles.  

En poc temps, es decideix prescindir de l’eina, i conseqüentment, a principis del 2012, tampoc es 

renova el contracte amb l’OCP. Aquestes fites es veuen reflectides en els gràfics anteriors, ja que a 

l’estiu del 2011 hi ha un decreixement en l’actualització de dades dels projectes donats d’alta a PPM, 

després hi ha una petita recuperació, però torna a davallar a finals del mateix any, just abans de la 

finalització del servei de l’Oficina de Control de Projectes. 

4.2.2.2 Estat dels projectes en funció del departament  

Aquesta part pretén continuar amb l’estudi del comportament dels projectes als que l’OCP Transversal 

ha dut a terme una validació de l'estat d'actualització a l'eina, en les variables de gestió de projectes, 

però diferenciant cada departament de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, s’intentarà 

analitzar i argumentar les particularitats de cada departament per tal de comprendre l’evolució de 

l’estat dels seus projectes.  

Cal destacar dues dates que repercuteixen directament en l’estat d’actualització de la informació dels 

projectes de tots els departaments: 

A. Febrer/Març del 2011: el canvi de govern que té lloc al novembre del 2010, es produeix una 

reorganització d’alguns departaments que comporten canvis de competències, divisions, 

fusions amb d’altres departaments, .. I aquestes variacions provoquen en molts casos, la 

reubicació d’alguns gestors de projectes. (DATA A) 

 

B. Juliol/Agost del 2011:el canvi de la direcció del  CTTI, just al juny del 2011. La nova direcció 

planteja un nou model TIC i un  replantejament de totes les eines i aplicacions en ús a 

l’empresa, i una d’aquestes eines és PPM. (DATA B) 

 

Per dur a terme els gràfics següents, s’ha utilitzat la mitjana aritmètica de l’estat d’actualització dels 

projectes de cada departament. Els valors assignats pel càlcul de la mitjana són:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Estat actualització 

0   3 indicadors (P,R,C) actualitzats 

1   2 indicadors (P,R,C) actualitzats 

2   1 indicador (P,R,C) actualitzat 

3   Cap indicador actualitzat 

4   Pendent Validació OCP 

Taula 4.5: Valors assignats a l’estat d’actualització dels  projectes controlats per l’OCP 
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a. Benestar Social i Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 1.43, per tant, els 

projectes sempre han tingut entre un i dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma força irregular. 

- Particularitats: el departament de Benestar Social i Família (anteriorment Acció Social i 

Ciutadania) tenia contractada una oficina de projectes específica que duia a terme el seguiment i 

control dels projectes, independentment a l’eina de PPM. Eren els gestors de projecte que, amb 

el suport de l’OCP transversal, actualitzaven la informació a PPM. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 

 

b. Agricultura, Ramaderia , Pesca, Alimentació i Medi Natural 
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Figura 4.35: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Benestar Social i Família 
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Figura 4.36: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural 
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Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 0.89, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma molt irregular. 

- Particularitats: el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(anteriorment Agricultura, Alimentació i Acció Rural) no tenia contractada cap oficina de projectes 

específica. Eren els gestors de projecte que, amb el suport de l’OCP transversal, actualitzaven la 

informació a PPM. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: No. 

 

c. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 1.13, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma força regular. 

- Particularitats: l’Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació tenia 

contractada una oficina de projectes que donava suport a la gestió de projectes. Aquests gestors 

externs eren els que actualitzaven la informació dels projectes a PPM. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 
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Figura 4.37: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP  al CTTI 
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d. Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 1.07, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava d’una forma força regular. 

- Particularitats: el departament de Cultura (anteriorment Cultura i Mitjans de Comunicació) tenia 

contractada una oficina de projectes que donava suport a la gestió de projectes i al mateix temps 

n’actualitzava la informació a PPM. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: Sí. Aquest és un cas on aquesta fita té 

una afectació directa, ja que amb la reestructuració del departament es decideix prescindir de 

l’oficina de projectes els quals s’encarregaven de mantenir la informació actualitzada a PPM. Amb 

la seva marxa, els projectes ja no s’actualitzen més.  

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: No. 

 

e. Economia i Coneixement 
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Figura 4.38: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP  a Cultura 
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Figura 4.39: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP  a Economia i Coneixement 
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Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 0.38, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, tres indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma regular. 

- Particularitats: el departament d’Economia i Coneixement (anteriorment Economia i Finances) no 

tenia contractada cap oficina de projectes específica. Eren els gestors de projecte que, amb el 

suport de l’OCP transversal, actualitzaven la informació a PPM. Els gestors tenien molta 

predisposició a la utilització de l’eina. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 

 

 

f. Ensenyament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 1.09, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma irregular. 

- Particularitats: el departament d’Ensenyament (anteriorment Educació) no tenia contractada cap 

oficina de projectes específica. Eren els gestors de projecte que, amb el suport de l’OCP 

transversal, actualitzaven la informació a PPM. En molts casos, els gestos tenien una actitud 

reactiva a la utilització de l’eina PPM. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 
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Figura 4.40: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Ensenyament 
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g. Empresa i Ocupació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 1.10, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma irregular. 

- Particularitats: el departament d’Empresa i Ocupació (anteriorment Treball) no tenia contractada 

cap oficina de projectes específica. Abans de la reestructuració del departament hi havia una 

actitud reactiva a l’ús de l’eina, en canvi, posteriorment, els gestors de projecte (majoritàriament 

del SOC) amb el suport de l’OCP transversal, actualitzaven la informació a PPM.  

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: Sí. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 

 

h. Governació i Relacions Institucionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Empresa i Ocupació 
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Figura 4.42: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Governació i Relacions Institucionals 



PPM com a eina corporativa de gestió de projectes TIC de la Generalitat de Catalunya 96 
 

 

   

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 1.04, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma força regular. 

- Particularitats: el departament de Governació i Relacions Institucionals (anteriorment Governació 

i Administracions Públiques) no tenia contractada cap oficina de projectes específica. Abans de la 

reestructuració del departament hi havia una actitud més proactiva a l’ús de l’eina i la majoria dels 

projectes que es recolzaven des de PPM pertanyien a la part de Funció Pública. Repercussió en 

l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: Sí. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: No. 

 

i. Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 1.04, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma irregular. 

- Particularitats: el departament d’Interior (anteriorment Interior, Relacions Institucionals i 

Participació) tenia contractada una oficina de projectes específica que s’encarregava del 

seguiment i control dels projectes. Hi havia força dificultat de comunicació entre l’oficina 

departamental i l’oficina transversal, d’aquí s’observa la irregularitat en l’actualització de la 

informació dels projectes a PPM. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 
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Figura 4.43: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Interior 
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j. Justícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 0.33, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, entre dos i tres  indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma força irregular. 

- Particularitats: el departament de Justícia tenia el recolzament de l’oficina de projectes de l’Àrea 

TIC del CTTI, que eren els que reportaven els projectes estratègics i crítics a l’eina. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: No. 

 

k. Territori i sostenibilitat 
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 Figura 4.43: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Justícia 
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Figura 4.44: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Territori i Sostenibilitat 
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Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 0.52, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, entre dos i tres  indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma força regular. 

- Particularitats: el departament de Territori i Sostenibilitat (antigament Política Territorial i Obres 

Públiques)no tenia contractada cap oficina de projectes específica. Tot i tenir una metodologia 

pròpia (SUGAR) eren els gestors de projecte que, amb el suport de l’OCP transversal, actualitzaven 

la informació a PPM. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 

 

l. Presidència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 0.93, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma força regular. 

- Particularitats: el departament de Presidència no tenia contractada cap oficina de projectes 

específica. Eren els propis proveïdors, caps de projecte que, amb el suport de l’OCP transversal, 

actualitzaven la informació a PPM. Cal destacar que degut a la supressió de l’antic departament 

de Vicepresidència, tots els projectes que pertanyien a aquest departament van anar a parar a 

Presidència (març 2011, DATA A). 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: Sí. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 
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Figura 4.45: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Presidència 
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m. Salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: 

- La mitja de l’estat d’actualització de les variables de gestió de projectes és  de 0.35, per tant, els 

projectes sempre han tingut, aproximadament, dos indicadors actualitzats. 

- L’actualització de les dades es realitzava de forma força regular. 

- Particularitats: el departament de Salut tenia contractada una oficina de projectes específica. Cal 

destacar que hi havia una actitud molt reactiva davant l’ús de l’eina.  Era la pròpia OCP transversal 

la que havia actualitzar els projectes de Salut a PPM, a partir d’informes de seguiment dels 

projectes que Salut proporcionava. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA A’: No. 

- Repercussió en l’estat d’actualització a causa de ‘DATA B’: Sí. 
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Figura 4.46: Estat d’actualització dels projectes  controlats per l’OCP a Salut 
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5. Conclusions 

 

La implantació en l’àmbit de l’administració pública d’eines de control de projectes (Project and 
Porfolio Management – PPM) i d’oficines de control i suport associades, cerca l’aportació d’eficiències 
en l’execució de projectes i el recolzament a la gestió dels mateixos, en el context de la modernització 
i adaptació de  l'administració pública a les noves tecnologies.  
 
L’impacte dels projectes TIC en la societat comporta, de vegades, la priorització de la consecució dels 
objectius del projecte vers l’assoliment d’eficiències. 
 
Respecte els tres objectius principals que es volien assolir amb la implementació de l'eina PPM per 
recolzar la gestió dels projectes TIC de la Generalitat de Catalunya, podem destacar les següents 
conclusions: 
 

 L’increment de la cartera de projectes a gestionar per part del CTTI. Amb la implementació 
d'aquesta eina i la gran quantitat de projectes TIC que s'estaven desenvolupant en aquell 
moment, es va aconseguir tenir un repositori comú en el qual la direcció del CTTI tenia una 
visió global de tots els projectes en un mateix sistema. Per tant, el primer objectiu es va assolir 
amb èxit. 
 

 La necessitat de tenir un control i gestió unificat dels projectes per part dels gestors de 
projectes, Àrees TIC i Direcció CTTI. El control i gestió unificat dels projectes, en primer lloc, 
necessita d’un repositori comú de projectes. La necessitat d’obtenir una visibilitat per part de 
la direcció de l’estat dels projectes i el desplegament en big bang a partir dels repositoris 
existents anteriors, va anar en detriment de l’ajut a la gestió de les persones que havien 
d’informar l’estat dels projectes i la gestió del canvi que calia efectuar per assolir l’objectiu. 
Així doncs, va provocar en l’usuari la percepció d’una eina contenidora d’informació i no pas 
una eina d’ajut a la gestió, i per tant, l’assoliment parcial d’aquest  l’objectiu. 
 

 La necessitat de tenir una visió transversal del conjunt dels projectes per part de les Àrees TIC 
i Direcció del CTTI. Un cop l'eina fou implantada i posada en producció, els responsables de les 
Àrees TIC i la Direcció del CTTI tenien l'accés al repositori comú i així doncs, una visió global i 
actualitzada dels projectes TIC més importants que estaven canviant l'administració. 
Analitzant els resultats obtinguts de l'estadística en els quals els camps 'No informat o No 
actualitzat' tenen una presència més elevada, es pot concloure que aquest objectiu no s’hagi 
assolit completament, exceptuant els projectes crítics supervisats per l’Oficina de control de 
projectes. 

 
 
Es pot concloure que la implementació d’una eina de gestió de projectes en una organització 
complexa, com és el cas de la gestió de projectes TIC a la Generalitat de Catalunya, comporta la 
necessitat d’un recolzament i lideratge per part de la direcció de la organització (direcció del CTTI), la 
necessitat de tenir en compte les diferents especificitats de la gestió de projectes de l’organització, 
així com la necessitat d’una correcta gestió del canvi a l’hora d’implantar l’eina de gestió de projectes. 
 
No és l’organització la que s'ha d'adaptar a la tecnologia, sinó que és la tecnologia la que s'ha d'adaptar 
a les necessitats d'una organització. 
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6.  Lliçons apreses 

 

Les tecnologies s'han d'adaptar a les necessitats de l’organització. 

La complexitat d’una organització és un punt clau que ha de ser analitzat i estudiat amb la tota la cura 
i temps necessari abans d'intentar la implementació de qualsevol sistema o nova tecnologia que 
impliqui un canvi en el seu funcionament. 

Una organització complexa necessita de sistemes transversals que permetin la coordinació, 
homogeneïtzació i control, a banda dels sistemes específics que donen servei al negoci concret de 
cada part de la mateixa.  

Sense visionaris i innovadors de les noves tecnologies no es pot avançar, és tant important tenir una 
bona idea, com saber abordar-la i executar-la en el moment adequat. 

"Quan una societat evoluciona -i és obvi que ho fa cada dia- una organització immòbil comença a 
separar-se del sistema al que pertany i, si les coses segueixen així, arriba un moment en que el que no 
s'adapta, es converteix en un cos estrany i disfuncional i ja no pot complir els seus objectius". NIETO 
GARCIA, A. La implantació de noves tecnologies en la nostra societat està anant a un ritme vertiginós 
que fa que aquesta frase adquireixi tot el sentit. L'Administració pública ha de seguir fent un gran 
esforç, sobretot en un context de crisi econòmica i austeritat, per adaptar-se als canvis i millorar en la 
prestació de serveis a ciutadans, empreses i entitats, i augmentar la productivitat d'aquests serveis i 
la participació ciutadana mitjançant l’ús de les TIC. 
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7. Annexes 

A. Seguretat 

A.1 Seguretat a baix nivell 

La seguretat de baix nivell implementada consisteix en un joc de triggers i procedures. 

Dins de cada projecte hi ha diferents camp ocults que contenen a tots els usuaris que tenen permisos 

de visibilitat del projecte, en funció del següent: 

- Integrants de l’estructura de projecte: Visible Estructura. 

- Membres del nivell organitzatiu (o superior) del projecte: Visible Org Units. 

- Usuaris dels rols Direcció CTTI i OCP: Visible Rols. 

- Usuaris dels rols Gestor Reservats i Visualitzador Reservats 

 

El trigger GEN_UPDT_VISIBILITY_TOKENS actualitza els pressupostos, subprojectes i riscos del 

projecte, així com els Participants del mateix, cada cop que hi ha un canvi en un dels tres camps 

esmentats anteriorment. 

El trigger GEN_UPDT_VISIBILITY_TOKENS_SUB actualitza els pressupostos i riscos del subprojecte, així 

com els Participants del mateix, cada cop que hi ha un canvi en un dels tres camps esmentats 

anteriorment. 

Així mateix, existeixen unes procedures que són cridades des d’uns reports específics, als Workflows 

o a mà que actualitzen la seguretat constantment. Aquestes es classifiquen segons: 

- Procedures automàtiques. Tenim les següents: updt_attmt_sec_after_PD2_trgi 

updt_attmt_sec_before_PD2_trg. Aquestes només poden ser cridades des del trigger. Mai 

són cridades des d’un Workflow o a mà. 

- Procedures manuals.   

 Cridades des d’un Workflow. Tenim les següents: updt_risk_security, pd5_finalitzat, 

updt_attachment_sec_after_PD2, updt_attachment_sec_before_PD2, 

updt_dept_pi, updt_gestor_infra, cancel_infra, comprovar_Fi_Fase, 

updt_seguretat_sp, updt_dept_sp, updt_dept_se 

 Cridades des d’un Report. Tenim les següents: updt_visibility_token, 

updt_estructura. 

 

Llistat de procedures i explicació: 

- updt_attmt_sec_after_PD2_trg 

Actualitza la seguretat pels lliurables. És cridada pel trigger 
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GEN_UPDT_PRJ_PART_AFTER_UPDT. S’encarrega de que tots els usuaris que poden veure el 

projecte puguin veure també els lliurables i de que el Gestor de projecte, Cogestor i el Cap de 

desenvolupament puguin editar-los a partir de PD2. 

- updt_attmt_sec_before_PD2_trg 

És cridada pel trigger GEN_UPDT_PRJ_PART_AFTER_UPDT. S’encarrega de què només el 

Gestor i el Cogestor del projecte siguin capaços de veure i/o editar la visibilitat dels lliurables 

abans de PD2. 

- updt_attachment_sec_after_PD2 

S’encarrega de que tots els usuaris que poden veure el projecte puguin veure també els 

lliurables i de què el Gestor i Cogestor del projecte i el Cap de Desenvolupament puguin editar-

los. 

És cridada des dels següents Workflows: 

 GEN – Nou Projecte 

 GEN – Projecte General 

 GEN – Projecte Manteniment 

 GEN – PD2-EC-NP 

 GEN – PD2-PG 

 GEN – PDM 

 GEN – Subprojecte General 

 GEN – Subprojecte NP 

 

- updt_attachment_sec_before_PD2 

S’encarrega de que només el Gestor i Cogestor de projecte sigui capaç de veure i/o editar la 

visibilitat dels lliurables abans de PD2. És cridada des de la funció updt_project_security.  

- updt_dept_pi 

Actualitza els camps de les estructures organitzatives dels projectes d’infraestructura, en 

funció dels camps introduïts al projecte pare, en el cas de que aquest existeixi. És cridada des 

del Worflow GEN - Projecte Infraestructura. 

- updt_gestor_infra 

Canvia el Gestor del Projecte per un usuari amb rol Gestor OSPI, als Projectes 

d’Infraestructura. 

- cancel_infra 

Estableix la fase del projecte a ‘Tancat’ i l’estat del projecte a ‘Cancel·lat’, un cop cancel·lem 

un Projecte d’Infraestructura o un Subprojecte d’Entorn. 
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- comprova_Fi_Fase 

Comprova si la estem en un final de Fase i retorna els paràmetres corresponents. 

- updt_risk_security 

Actualitza els riscos quan es creen. S’encarrega de què tots el usuaris que poden veure el 

projecte puguin veure els riscos associats i de que només el Gestor i el Cogestor de projecte 

pugui editar-los. És cridada des de GEN – Riscos. 

- updt_project_participants 

S’encarrega d’actualitzar la base de dades amb tots els participants del projecte. 

- updt_budget_security 

S’encarrega d’actualitzar la seguretat del pressupost dels projectes. 

- updt_project_security 

S’encarrega d’actualitzar la seguretat d’un projecte actualitzant: 

 Els participants (updt_project_participants) 

 La seguretat del pressupost (updt_budget_security) 

 Els riscos (updt_initial_risk_security) 

 La seguretat dels lliurables (updt_attachment_sec_after(before)_PD2) 

 

- updt_visibility_token 

Actualitza la seguretat de tots els projectes. Aquesta procedure es crida des del report GEN – 

Update all Project’sSecurity que s’executa manualment. 

- updt_estructura 

Actualitzen les estructures organitzatives, siguin del nivell que siguin, de tots els projectes 

quan sofreixen canvis de nom o de jerarquia. Aquesta procedure es crida des del report GEN 

– Update Project Estructura  que s’executa manualment. Hi ha una altra procedure, anomenat 

“updt_estructura_noms”, on es pot elegir l’estructura organitzativa a actualitzar. Aquesta 

última procedure es crida des del report GEN – Update Project Estructura Nom. 

- updt_dept_sp 

Actualitza els camps de les estructures organitzatives dels subprojectes, en funció dels camps 

introduïts al projecte pare. És cridada des del següents Workflows: 

- GEN – Subprojecte NP 

- GEN – Subprojecte General 

- updt_dept_se 

Actualitza els següents camps del Subprojecte d’Entorn, en funció dels camps introduïts al 

projecte pare: 

 Les estructures organitzatives 

 Els camps “Tipologia” i “Categoria” 
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 L’estructura del projecte (Gestors, Cogestors, etc.) 

 És cridada des del Workflow GEN – Subprojecte Entorn. 

- pd5_finalitzat. 

Aquesta funció actualitza el camp "Phase" del projecte a "Finalitzat"  

quan el projecte arriba a PD5.És cridada des de: 

 GEN – Nou Projecte 

 GEN – Projecte General 

 GEN – Projecte Manteniment 

 GEN – Projecte Complex 

 

Visibilitat dels lliurables 

Hi ha una sèrie de lliurables (lliurable 1...9) per als quals es pot definir la visibilitat. Aquests lliurables 

es convertiran en obligatoris en fases més avançades només si a PD2 es varen marcar com a visibles.  

L’status dependency per a aquests lliurables els defineix com a required per a les fases en les que han 

de ser obligatoris (PD2, PD3, PD4). Per a fer que els lliurables no marcats com a visibles no es demanin 

a aquestes fases es segueix un procediment explicat a continuació. 

Dins de la request, al grup “security” hi ha una sèrie de camps anomenats “Lliurable visibilitat” i 

“Lliurable edit”. Aquests camps contenen els IDs dels usuaris que tenen accés al cadascun dels 

lliurables. Què passa si accedim a la base de dades i modifiquem el contingut d’aquests camps a null? 

Que cap usuari podrà veure ni editar aquest lliurable. Això és precisament el que busquem. 

La funció updt_attmt_sec_after_PD2_trg comprova si els camps “visible lliurable” estan a Y o a N. Si 

estan a Y, no fa res. Si estan a N modifica els camps “Lliurable visibilitat” i “Lliurable edit” i els modifica 

a null. Així s’aconsegueix que només els camps marcats com a visibles a PD1 es mostrin en les fases 

més avançades. 

Accés actuacions worflows 

Els únics rols que actuen en el passos del worflow són el Gestor de projecte i el Cap desenvolupament. 

Aquesta seguretat ja ha estat implementada en base els requeriments del CTTI. 
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B. Arquitectura 

B.1 Situació inicial 

Característiques tècniques dels entorns Preproducció / Producció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 4.0 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 10.2.0.2 

PPM 7.5 SP6 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 25 GB 

Documentum App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 4.0 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 10.2.0.3 

Documentum 5.3 SP5 

Sizing 

CPU 4 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 45 GB 

PPM Database Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 4.0 

Oracle 
Database 10.2.0.2 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 45 GB 

Documentum Database Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 4.0 

Oracle 
Database 10.2.0.3 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  512 MB 

HDD 1 GB 

Taula B.1. Característiques situació inicial  PPM App 

Server (Física) 

 

Taula B.2. Característiques situació inicial  

Documentum App Server (Física) 

 

Taula B.3. Característiques situació inicial  PPM 

Database Server  (Física) 

 

Taula B.4. Característiques situació inicial   

Documentum Database Server (Física) 
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B.2 Trasllat 

Característiques tècniques dels entorns Preproducció / Producció. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 5.5 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 11.1.0.6 

PPM 7.5 SP6 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 25 GB 

Documentum App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 5.5 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 11.1.0.6 

PPM 5.3 SP5 

Sizing 

CPU 4 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 45 GB 

PPM / DocumentumDatabase Server 
(Física) 

Components Versions 

S.O. HP-UX 

Oracle 
Database 11.2.0.1 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  8 GB 

HDD 50 GB 

Taula B.5. Característiques trasllat PPM App 

Server (Física) 

 

Taula B.6. Característiques trasllat Documentum 

App Server (Física) 

Taula B.7. Característiques trasllat 

PPM/Documentum App Server (Física) 
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B.3 Migració 

Fases de la migració (de color gris la situació on ens hem quedat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.1 Migració fase M.1 (Instal·lació Integració) 

Característiques tècniques de l’entorn d’Integració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM + Documentum App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 5.5 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 11.1.0.6 

PPM 7.5 SP6 / 5.3 SP5 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 25 GB 

PPM / Documentum Database Server 
(Física) 

Components Versions 

S.O. HP-UX 

Oracle 
Database 11.2.0.1 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 45 GB 

M.1 

PREPRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

PRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

INSTAL·LACIÓ 

INTEGRACIÓ 

INTEGRACIÓ 

PPM 7.5 

MIGRACIÓ INT 

DESENVOLUPAMENT 

MIGRACIÓ PRE 

PROVES REGRESIÓ 
MIGRACIÓ PRO 

M.2 M.3 M.4 

PREPRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

PRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

INTEGRACIÓ 

PPM 9.10 

PREPRODUCCIÓ 

PPM 9.10 

PRODUCCIÓ 

PPM 7.5 

INTEGRACIÓ 

PPM 9.10 

PREPRODUCCIÓ 

PPM 9.10 

PRODUCCIÓ 

PPM 9.10 

INTEGRACIÓ 

PPM 9.10 

Figura B.8. Fases en la instal·lació de integració i les posteriors migracions de PPM 

Taula B.9. Característiques migració fase M.1 

PPM+Documentum App Server (Física) 

Taula B.10. Característiques migració fase M.1 

PPM/Documentum Database Server (Física) 
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B.3.2 Migració fase M.2 (Migració Integració) 

Característiques tècniques de  l’entorn  d’Integració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.3 Migració fase M.3 (Migració Preproducció) 

Característiques tècniques de l’entorn de Preproducció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM /  Documentum Database Server 
(Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 4.0 

Oracle 
Database 11.2.0.1 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 45 GB 

PPM  + Documentum App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. 
Red Hat Enterprise 
Application Server 4.0 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 
11.1.0.6 

PPM / 
Docum. 

9.10 / 6.5 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 25 GB 

PPM App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. Red Hat Enterprise 

Application Server 5.5 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 11.1.0.6 

PPM 9.10 

Sizing 

CPU 2 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 25 GB 

Documentum App Server (Física) 

Components Versions 

S.O. Red Hat Enterprise 

Application Server 5.5 

JDK 1.6.0_07 (32 - bits) 

Oracle Client 11.1.0.6 

Documentum 6.5 

Sizing 

CPU 4 - 3300 MHz 

RAM  4 GB 

HDD 45 GB 

Taula B.11. Característiques migració fase M.2 

PPM + Documentum App Server (Física) 

Taula B.12. Característiques migració fase M.2 

PPM/Documentum Database Server (Física) 

Taula B.13. Característiques migració fase M.23 

PPM App Server (Física) 

Taula B.14. Característiques migració fase M.3 

Documentum App Server (Física) 
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C. Metodologia Sis Sigma 

Sis Sigma és una metodologia que defineix una manera organitzada i disciplinada d’abordar la millora 

contínua de processos de negoci. 

La seva filosofia es basa en: 

- Identificar, aïllar i eliminar la variació. 

- Prevenir els defectes versus detectar els defectes. 

- Solucionar proactivament els problemes versus solucionar reactivament els problemes. 

- Millora contínua dels processos. 

L’estadística de Sis Sigma (6σ) es basa, tal i com diu el seu propi nom, en la mesura de la desviació 

estàndard d’un procés (σ), és a dir, la mesura de la dispersió o variabilitat d’aquest al voltant de la 

mitja. Per exemple, fixem-nos en un cas hipotètic: el temps que es tarda en realitzar la tramitació d’un 

expedient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivell sigma d’un procés defineix la seva capacitat per operar dins les especificacions, o sense 

defecte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  C.1. Exemple d’estadística de Sis Sigma 

Figura  C.2. Nivell Sis Sigma, assoliment 3σ  



PPM com a eina corporativa de gestió de projectes TIC de la Generalitat de Catalunya 111 
 

 

   

6σ és l’objectiu. 6σ suposa la quasi perfecció: operar un 99,9997% dels casos dins de les 

especificacions: 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, a la Taula C.1, per diferents nivells de sigma, podem observar les equivalències de 

DPMO i de nivells de qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran majoria de les empreses es troben entre 3 i 4 sigma. El fet d’estar en aquest llindar, les 

ineficiències poden suposar entre un 10 -15 % dels ingressos. 

 

 

 

 

 

 

Nivell Sigma DPMO % dins les 
especificacions 

0 933.193 0,067 

1 691.462 30,85 

2 308.538 69,15 

3 66.807 93,32 

4 6.210 99,38 

5 233 99,98 

6 3,4 99,9997 

Figura  C.3. Nivell Sis Sigma, assoliment 6σ  

Taula  C.1. Nivells Sis Sigma 
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C.1 DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) 

DMAIC és una metodologia Sis Sigma que pretén l’anàlisi i millora de processos existents.  

 

C.2 DFSS (Design For Sis Sigma) 

DFSS és una metodologia Sis Sigma que pretén el disseny de nous processos, productes i serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  C.4. Metodologia DMAIC  

Figura  C.5. Metodologia DFSS 
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D. Serveis de l’Oficina de Control de Projectes 

Des del punt de vista de les tasques a realitzar pel servei, es contemplen tres línies d’acció diferents, 

amb subtasques específiques per a cada una d’aquestes línies: 

Govern 

L’objectiu d’aquesta activitat és el control i govern de la pròpia activitat del servei prestat per  l’oficina 

de control de projectes (OCP). 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- La coordinació dels equips de treball de l’OCP. 

- La planificació i seguiment de les activitats de l’OCP. 

- La comunicació i reporting , al comitè de direcció de l’OCP, del funcionament i activitats de l’OCP. 

 

Suport 

1. Metodologia 

L’objectiu d’aquesta activitat és el recolzament a la gestió, manteniment i evolució de la metodologia 

de gestió de projectes (ESPRIT/MAQdsi), així com la difusió i formació a l’organització dels  continguts 

de la metodologia. 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- Definició de la metodologia de Gestió del Cicle de Vida dels projectes. 

- La difusió i formació als usuaris de la metodologia. 

- El suport als usuaris de la metodologia. 

- L’avaluació de l’ús de la metodologia. 

- La recollida de les millors pràctiques en la gestió de projectes. 

 

2. Processos 

L’objectiu d’aquesta activitat és la identificació i definició de processos i procediments 

complementaris a la metodologia de gestió de projectes. 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- La identificació i definició de processos. 

- Formació i validació del correcte ús. 

- El suport a usuaris de processos i procediments. 

- L’avaluació i millora contínua dels processos i procediments. 
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3. Eines 

L’objectiu d’aquesta activitat és la identificació i definició dels requeriments funcionals a implantar a 

les eines associades a la gestió de projectes, partint de la definició de la metodologia, els seus 

processos associats i millors pràctiques detectades.  

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- La identificació i definició de requeriments. 

- L’avaluació de l’ús i eficàcia de les funcionalitats implementades. 

- La proposta de millora i adaptació de les eines associades a la gestió de projectes a les 

necessitats de l’organització. 

 

4. Formació 

L’objectiu d’aquesta activitat és assegurar el coneixement de les metodologies de gestió de projectes 

(ESPRIT / MAQdsi) i dels processos, procediments i eines associats a les mateixes. 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- La definició i integració de les iniciatives parcials de formació en les metodologies, processos 

i procediments, i eines en les iniciatives globals de formació. 

- L’assegurament del coneixement i formació en la metodologia, processos i procediments, i 

eines  de gestió de projectes per l’organització en general. 

- L’afavoriment a la compartició d’experiències i millors pràctiques. 

 

Control de la Qualitat 

1.Control 

L’objectiu d’aquesta activitat és el control i validació de la gestió de projectes a partir de les dades 

existents als diferents repositoris de dades de projectes, el seguiment específic de projectes 

estratègics i crítics i de les auditories de gestió de projectes 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- El control i validació de l’existència de la informació de definició i gestió de projecte (metadades, 

lliurables, riscos, planificació, pressupost).  

- L’assegurament del correcte dimensionament (pressupost i planificació) i tipificació dels 

projectes en la seva fase inicial, prèviament a la seva contractació. 

- L’assegurament de la identificació dels riscos transversals als projectes i el seguiment dels 

mateixos. 

- El control i validació de les desviacions existents (planificació i pressupost). 

- El control, validació i seguiment de la gestió de riscos. 
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2. Reporting 

L’objectiu d’aquesta activitat és generar i traslladar periòdicament a la direcció TIC (CTTI i 

departamental) les dades consolidades, i si s’escau de detall, de projectes, riscos, us, formació,..., per 

tal de permetre la presa de decisions a partir de les mateixes. 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- La generació del llistat d’estat general de projectes i riscos. 

- La generació del llistat de projectes i riscos “estratègics”, “crítics” o “de focus”. 

- La generació del llistat de l‘estat de riscos transversals. 

- La generació del llistat de desviacions en els projectes i riscos. 

- La generació del llistat de l’ús de les metodologies, processos i procediments, i eines de gestió 

de projectes. 

- La generació dels indicadors lligats a la gestió de projectes a informar als quadres de 

comandament TIC. 

 

3. Gestió 

L’objectiu d’aquesta activitat és l’assistència i suport a projectes concrets, gestors i oficines de 

projectes de departaments. 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- Control de projectes. 

- Reporting individual i agregat de projectes. 

- Recolzament tècnic amb coneixement transversal corporatiu i/o d’àmbit. 

- Definició, planificació i suport a la contractació. 

- Control i suport a la gestió del canvi, la comunicació i la formació. 

 

4. Auditoria 

L’objectiu d’aquesta activitat és auditar la gestió de projectes realitzada pels gestors de projectes i per 

les oficines de projectes dels departaments. 

Les tasques i processos a implantar en aquesta activitat són: 

- La verificació del compliment de l’aplicació de la metodologia, procediments i eines associats a 

la gestió de projectes. 

- La identificació, reporting i seguiment de les no conformitats detectades en la gestió de 

projectes i riscos, i l’elaboració i seguiment de plans d’acció per aplicar les accions correctores. 
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E. Serveis de l’Oficina Tècnica de PPM 

Des del punt de vista de les tasques a realitzar pel servei, es contemplen les següents línies d’acció, 

amb subtasques específiques per a cada una d’aquestes: 

Gestió 

1. Gestió de consultes i incidències 

L’objectiu d’aquesta activitat és la recepció i processament centralitzat de les consultes, incidències, 

queixes i reclamacions, peticions de millora,..., generades per pels usuaris, relacionades amb el PPM. 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Definició, documentació i manteniment dels procediments de Gestió d’incidències i consultes. 

- Definició, documentació i manteniment dels procediments de Gestió de Problemes.  

- Posta en marxa d’un sistema d’alta de incidències o consultes en format “autoservei” de manera 

que el generador de la incidència o consulta pugui donar-la d’alta directament a l’eina de gestió 

d’incidències. A més a més, les peticions podran ser donades d’alta també per correu electrònic. 

- Mantenir un inventari actualitzat de les consultes i incidències realitzades. 

- Identificació i documentació de les consultes i incidències. 

- Priorització i categorització de les consultes i incidències. 

- Gestió de la Resolució de les Consultes i Incidències. 

- Seguiment i comunicació del progrés de les incidències 

- Comunicació de la resolució de les incidències. 

- Avaluació, informes i millora contínua del procés. 

 

 

2. Gestió de configuració 

L’objectiu d’aquesta activitat és proporcionar informació detallada i actualitzada sobre tots els 

elements individuals que intervenen en la gestió de projectes amb l’eina PPM, incloent les peces 

elementals de programari, documentació, eines i, en general, tot el que es trobi inclòs dins el marc de 

PPM, així com les relacions entre aquests elements.  

Aquesta base d’informació s’enllaça amb els altres aspectes de la gestió realitzada pels encarregats 

dels serveis de suport (gestió d’incidències, canvis, versions, etc.) i la pròpia administració de l’eina. 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Administrar l’eina de gestió de projectes (usuaris, taules mestres,..). 

- Disposar d’un sistema de gestió de la configuració. 

- Identificació de tots els Elements de Configuració (EC) individuals. 

- Registrar nous EC i les seves versions. 

- Documentar els canvis realitzats sobre EC existents. 

- Associar totes les incidències i peticions de canvi amb EC individuals. 

- Comprovació i auditoria periòdica de configuracions. 
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3. Gestió de versions 

L’objectiu d’aquesta activitat és planificar i controlar la producció de noves versions de PPM, així com 

el manteniment de les diferents versions del programari base de l’eina PPM i el programari associat a 

la mateixa (gestor documental,...). 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Dur a terme les proves sobre les versions i la seva acceptació. 

- Planificar i implementar el desplegament i entrega de les versions. 

- Proporcionar informació i formació relativa a les noves versions. 

- Mantenir actualitzada la biblioteca de versions, contenint informació d’integració amb la resta 

de processos (gestió de canvis, incidències, .. ). 

- Mantenir actualitzat l’inventari de funcionalitats que estan utilitzant cadascuna de les versions 

existents. 

- Documentar les noves funcionalitats, errors corregits i dependències amb les versions anteriors. 

 

4. Gestió de canvis 

L’objectiu d’aquesta activitat és garantir que s’incorporen de forma contínua i amb qualitat els canvis 

necessaris a PPM, i que aquests canvis es planifiquen adequadament d’acord amb les prioritats 

generals i la disponibilitat real de recursos per implementar aquests canvis. 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Rebre i registrar les peticions de canvi. 

- Dur a terme l’anàlisi d’impacte (costos, beneficis, riscos) dels canvis proposats. 

- Actualitzar el pla de versions / canvis. 

- Coordinar i controlar la implementació de canvis. 

- Monitorar l’èxit de la implementació dels canvis. 

- Mantenir actualitzada la informació de gestió de configuració. 

- Revisar els canvis en la post-implementació 

 

5. Gestió de la comunicació 

L’objectiu d’aquesta activitat és aconseguir el màxim coneixement possible, per part dels 

departaments i organismes, les seves àrees TIC i els proveïdors que hi donen suport, sobre l’eina 

corporativa de gestió de projectes, les seves funcionalitats, el seu Roadmap...etc, alhora que canalitzar 

els seus suggeriments i opinions (“feed-back”). 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Definició i execució dels plans de comunicació, mitjançant: 

 sessions presencials. 

 manteniment d’una comunitat de presentació de PPM a la Intranet del CTTI. 

 ... 
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6. Gestió de la formació 

L’objectiu d’aquesta activitat és assegurar que tant les àrees TIC o de suport dels departaments i 

organismes, com els proveïdors de serveis, disposen dels coneixements necessaris per assolir amb 

garanties la implantació inicial i la utilització de l’eina corporativa de gestió de projectes. 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Definició i execució dels plans de formació, mitjançant: 

 sessions presencials periòdiques i adaptades en funció del públic objectiu. 

 documents de formació online i manuals. 

 

7. Gestió de la seguretat 

L’objectiu d’aquesta activitat és gestionar i controlar, conjuntament amb la Oficina de Seguretat del 

CTTI, la seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal per assegurar el 

compliment de la normativa vigent. 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Reunions inicials de definició d’arquitectura d’aplicació. Es tracta de reunions conjuntes amb els 

arquitectes de les noves implantacions o funcionalitats, per tal d’acordar un nivell de seguretat 

d’alt nivell que tregui profit de la funcionalitat i tecnologia ja disponible i segueixi les millors 

pràctiques. 

- Control de vulnerabilitats, a nivell de codi i de plataforma, per a les noves versions de PPM 

implantades. 

- Control i Gestió de la seguretat de la informació continguda ens els entorns de demo. 

 

Assessorament tècnic 

L’objectiu d’aquesta activitat és coordinar i col·laborar amb els projectes que, a banda del servei 

descrit en aquest plec, implementin funcionalitats a l’eina corporativa de gestió de projectes per tal 

que segueixin al màxim el producte estàndard PPM, les millors pràctiques i gaudeixi de la màxima 

qualitat. 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Elaboració i manteniment de la documentació associada al producte necessària per als serveis 

d’assessorament: 

 Preguntes més freqüents. 

 Plantilles. 

 Procediments, millors pràctiques, estàndards i polítiques. 

 Guies d’implantació. 

 
- Reunions periòdiques de seguiment de l’estat dels projectes. 
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Control de la qualitat 

L’objectiu d’aquesta activitat és assegurar la provisió del Servei de Oficina Tècnica amb la màxima 

qualitat, tant pel que fa als serveis de suport com per als canvis i noves versions de l’eina PPM. 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Les activitats orientades a la gestió i control de la qualitat del servei ofert, que estableixi un pla 

de qualitat que permeti assegurar el compliment dels requisits de qualitat establerts pel servei, 

determini uns registres de qualitat i proposi unes accions de millora contínua al llarg de tot el 

procés.  

- Definició i manteniment dels plans de proves de producte. 

 

Manteniment 

1. Manteniment correctiu 

L’objectiu d’aquesta activitat és corregir, amb la màxima qualitat i rapidesa possibles, els defectes o 

anomalies de funcionament de la parametrització de l’eina corporativa de gestió de projectes (PPM). 

Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Dur a terme tots els desenvolupaments o canvis necessaris per a resoldre les incidències 

atribuïbles a anomalies i errors detectats en el funcionament dels components del producte 

PPM.  

 

2. Manteniment evolutiu 

L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme tots aquells desenvolupaments necessaris per a: 

- Augmentar de forma continua el nivell de funcionalitat ofertat: noves funcionalitats, amb tota 

la seva documentació associada. Aquestes millores i evolucions poden provenir tant de les 

peticions dels Departaments com per propostes del propi CTTI. 

- Millorar de forma contínua la qualitat tècnica, implementant aquelles millores necessàries per 

optimitzar-ne el rendiment, escalabilitat i flexibilitat. 

- Augmentar de forma continua el nivell de detall i qualitat de la documentació relativa a 

metodologia, normatives, operatives i serveis que es proporcionen. 

Incrementar el nivell d’automatització de les eines de control de qualitat i desplegament de les 

eines, estudiant la conveniència d’incorporar noves eines en benefici de la productivitat dels 

processos de desenvolupament i control de qualitat. 

 

 

Desplegament als àmbits 

L’objectiu d’aquesta activitat és el desplegament de l’eina corporativa de gestió de projectes en els 

departaments i organismes de la Generalitat. 
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Les tasques a realitzar en aquesta activitat són: 

- Recollir la informació específica del departament o organisme (organització del departament o 

organisme, persones que utilitzaran l’eina, projectes a migrar,..). 

- Parametritzar la organització a l’eina i assignar els rols i llicencies per a cada persona que 

utilitzarà l’eina. 

- Realitzar sessions de formació sobre les funcionalitats de l’eina. 

- Realitzar l’alta dels projectes identificats a migrar a l’eina de gestió de projectes. 

Realitzar activitats de suport i seguiment sobre els usuaris de l’àmbit desplegat. 
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