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RESUM 

 

Cada vegada més les tècniques SIG esdevenen més necessàries per optimitzar processos i 

obtenir resultats més eficaços. És per això que les tècniques SIG es poden estendre a 

infinitats d’àmbits. Concretament, en aquest treball s’ha tractat la localització de les escoles 

electorals per saber des d’un domicili concret quina n’és la més propera. 

 

En aquest projecte, doncs, s’han marcat com a bàsics els següents objectius: 

• Comparar el sistema de distribució (desconegut) desenvolupat per l’Ajuntament de 

Vic, amb un càlcul de polígons Thiessen. Veurem, d’aquesta manera, les diferències 

o similituds que presentaran ambdós mètodes. 

• Crear una aplicació web per presentar al ciutadà de Vic l’escola electoral que li 

pertocaria segons la distribució feta a partir d’aquest projecte, i alhora que aquest 

pugui veure on està ubicada i la forma més eficaç d’arribar-hi a peu. 

 

Tenint clars els objectius més bàsics, s’ha començat a desenvolupar el projecte. Aquest 

treball, com qualsevol altre projecte de fi de carrera, ha necessitat d’una divisió del treball; 

concretament en aquest projecte s’han establert les següents divisions: 

Recopilar informació: 

• Cercar el mètode de programació web més òptim per l’aplicació web. 

• Obtenir el mapa del municipi de Vic, a poder ser amb la informació alfanumèrica on 

aparegués el carrer i número de cada parcel·la. 

• Recopilar la informació del lloc on s’ubiquen els actuals col·legis electorals. 

Desenvolupar el projecte: 

• Assignar l’escola electoral més propera a cada finca, a través d’un anàlisi de 

proximitat. 

• Programar l’aplicació web, on es superposarà el mapa amb les dades 

alfanumèriques amb els mapes que proporciona el servidor Google. 

• Obtenir la ruta òptima a peu, entre la finca i l’escola electoral assignada, a través del 

servidor Google. 

Testejar el projecte i resoldre errors: 

• Un cop finalitzada la part de programació caldrà provar l’aplicació per cercar 

possibles errors. 

• Conclusions del projecte, s’han aconseguit els objectius? 
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PREFACI 

 

A partir de 19691 la societat ha evolucionat d’una forma molt més ràpida. A més, des de 

19892, la societat ha començat a experimentar canvis en la forma de comunicar-se i de 

transmetre la informació. Aquests canvis han afectat a un gran ventall de sectors i, com 

veurem amb aquest projecte, el sector SIG no ha estat una excepció. 

 

Així doncs, amb les aplicacions web s’obren nous escenaris on l’usuari no especialitzat en el 

món dels sistemes de la informació pot obtenir els resultats que desitja d’una forma fàcil i 

personalitzada. 

 

Adaptant-nos a aquests canvis i amb els avantatges que aquests proporcionen s’ha 

desenvolupat el projecte “Aplicació SIG per a les eleccions”. Aquest projecte pretén acostar 

les tècniques SIG al client i donar-li, d’una forma fàcil, la informació que aquest busca, sense 

ser un expert en SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Apareix l’actual xarxa pública i global de computadors interconnectats (internet). 
2 Tim Berners-Lee i Robert Cailliau desenvolupen un sistema de pàgines escrites en hipertext i 

enllaçades entre sí mitjançant vincles, accessibles des de internet. Aquest sistema és 

mundialment conegut a partir de l’acrònim anglès WWW (World Wide Web). 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

1.1 INTRODUCCIÓ 

 

“SIG electoral” o més ben dit: “Aplicació SIG per a les eleccions”, és un projecte realitzat en 

el marc de projecte de fi de carrera de la carrera d’enginyeria tècnica en topografia. 

 

Com es veurà a continuació, aquest treball té una vessant clarament informàtica on es 

posen en pràctica gran part dels coneixements obtinguts a les assignatures de Geodèsia, 

Cartografia I, II i III, Projeccions cartogràfiques, Fonaments dels sistemes d’informació 

geogràfica i, finalment, de les optatives: Sistemes d’informació geogràfica i Projectes 

cartogràfics. 

 

Aquest projecte tracta de realitzar un Sistema d’informació geogràfica de fàcil ús per al 

potencial client, de manera que aquest el pugui utilitzar des de qualsevol part del món a 

través d’Internet. 

 

 

1.2 PROBLEMÀTICA EXISTENT 

 

El naixement d’aquest PFC esdevé de les incògnites que presenten molts ajuntaments a 

l’hora d’assignar el col·legi electoral a cada casa. 

 

Amb “Aplicació SIG per a les eleccions” es podrà comparar l’assignació feta per l’Ajuntament 

de Vic amb una feta amb el programari ArcGIS 9.3, a través d’un anàlisi de proximitat. 

 

A més, amb aquest anàlisi s’aprofitarà per fer una aplicació Web de forma que el ciutadà de 

Vic pugui saber l’escola electoral que té assignada, a més d’obtenir la ruta òptima per 

arribar-hi a peu. 

 

D’aquesta manera aquest projecte es pot entendre com un treball que proporcionarà 

informació al ciutadà i, per tant, pot fer la vida més fàcil, sense consumir recursos 

contaminants. 
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1.3 OBJECTIUS 

 

Bàsics: 

• Comparar el sistema de distribució (desconegut) desenvolupat per l’Ajuntament de 

Vic, amb un càlcul de polígons Thiessen. Veurem, d’aquesta manera, les diferències 

o similituds que presentaran ambdós mètodes. 

• Crear una aplicació web per presentar al ciutadà de Vic l’escola electoral que li 

pertocaria segons la distribució feta i, alhora, que aquest pugui veure on està ubicada 

i la forma més eficaç d’arribar-hi a peu. 

 

Específics: 

• Investigar el funcionament dels servidors de mapes, més concretament el programari 

GeoServer. 

• Treballar amb la plataforma per publicar mapes OpenLayers. 

• Connectar el mapa desenvolupat a través de l’ArcGIS amb els que proporciona 

Google. 

• Relacionar les dades alfanumèriques de la base de dades d’aquest treball amb les 

introduïdes per l’usuari, de forma que s’obtingui la selecció de les dades desitjada. 

• Obtenir la ruta òptima entre dos punts gràcies a les eines que proporciona Google. 

• Compartir i difondre l’aplicació a través de les xarxes socials. 
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2 ESTAT DE L’ART 

 

A continuació, es definirà el context on es troben les aplicacions web. Actualment una 

aplicació web és una aplicació que és accedida via web usant el protocol TCP/IP, ja sigui a 

través d'internet o d'una intranet. 

 

Les aplicacions web són populars gràcies a la ubiqüitat del client, que acostuma a ser un 

navegador i se'l classifica com a client lleuger. La principal característica de les aplicacions 

web és la seva capacitat de mantenir-se i actualitzar-se amb facilitat, i no necessiten d’una 

instal·lació prèvia.  

 

Existeixen molts entorns per les aplicacions web que faciliten un desenvolupament ràpid 

d'aplicacions, permetent al programador definir una descripció d'alt nivell del programa. 

 

En el cas d’aquest projecte, s’ha utilitzat principalment els llenguatges HTML, PHP i 

JavaScript. 

 

Aquests llenguatges posseeixen les següents característiques: 

• HTML (Hyper Text Markup Language), és un llenguatge dissenyat per estructurar 

textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Gràcies a Internet i als navegadors web, 

s'ha convertit en un dels formats més populars que existeixen per a la construcció de 

documents per a la web. 

• PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per generar pàgines 

web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al 

navegador web ja li arriba la pàgina en format HTML, sense poder visualitzar-ne el 

codi PHP. 

• JavaScript, a diferència de PHP, és un llenguatge de programació interpretat, que 

s’utilitza al costat del client. Això significa que serà el navegador del client qui 

suportarà la càrrega del processament. Avui en dia tots els navegadors actuals ja 

suporten JavaScript. 

S’utilitzarà principalment en la creació del mapa on el client o usurari hi podrà 

interactuar. 
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Més concretament, dins el camp de les aplicacions SIG per a les eleccions, on la finalitat és 

obtenir l’escola electoral assignada a una finca, no es coneix de cap aplicació a àmbit estatal 

similar a l’aplicació desenvolupada en aquest projecte. 

 

D’altra banda, si que s’han trobat aplicacions SIG en el camp electoral, sobretot per 

representar resultats estadístics. 

 

Dins de l’àmbit mundial també s’ha trobat una aplicació similar, aquesta ha estat:  

“Locating Polling Places” (http://maps.collincountytx.gov/votingev.html).  

Es tracta d’una aplicació que dóna la informació de l’escola electoral assignada a una 

determinada adreça del comtat de Collin pertanyent a l’estat de Texas (EUA). 
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3 PROPOSTA DE SISTEMA 

 

3.1 REQUISITS DEL SISTEMA 

 

3.1.1 REQUISISTS FUNCIONALS 

 

Els requisits funcionals són els que permetran un correcte funcionament de l’aplicació web; 

seran en gran part les funcionalitats que proporcionarà la pròpia aplicació. 

• Pàgina de benvinguda “enllaçada” a la pròpia aplicació i que, per tant, permetrà 

l’accés a aquesta. 

• Logo de l’UPC i de l’EPSEB que permetran accedir a cadascuna de les pàgines 

webs oficials, ja sigui la de la universitat o la de l’escola. 

• Desplegable per escollir el tipus de via, el qual serà bloquejat una vegada l’usuari faci 

una selecció en aquest desplegable. 

• Desplegable per escollir la denominació de la via, el qual estarà vuit i serà omplert a 

partir del desplegable anterior segons el que l’usuari hagi introduït. 

• Quadre de text per introduir el número de finca, aquest quadre només permetrà la 

inserció de números, ometent les lletres i símbols. 

• Botó “Enviar” que permetrà a l’aplicació començar la selecció a la base de dades i 

obtenir la resposta. 

• Botó “Netejar” que permetrà tornar a començar l’aplicació i desbloquejar, així, el 

desplegable de selecció del tipus de via. 

• Obtenció de l’escola electoral assignada a una adreça concreta. 

• Formulari de contacte via correu electrònic amb l’administrador. 

• No permetre a cap usuari el canvi de cap escola electoral, ni de cap ruta, sense 

passar prèviament per el contacte via e-mail amb l’administrador. 

• Visualització d’un mapa dinàmic, a partir del visualitzador OpenLayers. 

• Eines del mapa dinàmic: permetre la superposició del mapa “Cadestral” o el de la 

“Selecció” amb el de “Google maps” o “Google hybrid”. 

• Eines del mapa dinàmic: mapa miniatura que ajuda a cercar una àrea concreta del 

mapa. 

• Eines del mapa dinàmic: escala gràfica i numèrica que al igual que el mapa és 

dinàmica i canvia segons el Zoom. 

• Eines del mapa dinàmic: Zoom mitjançant una finestra indicada amb el ratolí. 

• Eines del mapa dinàmic: Navegació per el mapa. 
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• Eines del mapa dinàmic: Navegació per el mapa mitjançant quatre fletxes. 

• Eines del mapa dinàmic: Zoom mitjançant una barra lateral. 

• Eines del mapa dinàmic: Icona que permet anar a la màxima extensió del mapa. 

• Obtenir la ruta a peu des de l’adreça introduïda i l’escola electoral assignada, 

aquesta ruta serà visualitzada amb el “Google maps” o “Google Hybrid”. A més 

estarà descrita a la part esquerra. 

• Icona per compartir l’aplicació web al Facebook. 

 

 

3.1.2 REQUISITS NO FUNCIONALS 

 

Els requisits no funcionals són aspectes que s’han de considerar tan importants per 

l'aplicació com els funcionals, perquè aquests requisits ajudaran a l’usuari a fer una millor o 

pitjor utilització de l’aplicació. 

• Multi-plataforma: L'aplicació web es pot executar en una gran varietat de navegadors, 

principalment els més actuals, ja que incorporen el ActiveX (Explorer) o el mateix flaix 

(Mozilla Firefox). A més, al ser una aplicació web, aquesta dóna l’avantatge 

d’admetre diferents usuaris al mateix temps. 

• Interfície intuïtiva: L'usuari ha de trobar la interfície de l'aplicació clara i entenedora, 

els elements visibles i ordenats, i el que pot ser més important, l’usuari no necessita 

coneixements en SIG per obtenir la informació que desitja. 

• Interfície atractiva: L'aplicació s’ha de veure adaptada al s.XXI, per tant ha de ser una 

aplicació formal però a la vegada adaptada al disseny del nostre segle. 

• Accessibilitat: Els enllaços per accedir a les diferents parts de l’aplicació han d’estar 

clars i de fàcil accés, a més d’aparèixer i desaparèixer segons la resposta donada 

per l’aplicació. 

• Manteniment: L’aplicació ha de necessitar un manteniment mínim, i només requerirà 

d’actualitzacions a partir dels errors detectats per el propi usuari. 

 

 

 

 

 

 

  



SIG Electoral 13 

 

3.2 PLANTEJAMENT D’ARQUITECTURA 

 

Les aplicacions web tenen els grans avantatges de trobar-se dins la gran xarxa que 

conforma la “World Wide Web”. Aquests avantatges fan que l’aplicació sigui accessible des 

de qualsevol punt del món on es disposi de connexió a Internet. També permet la connexió 

de més d’un usuari a la vegada. 

 

L’arquitectura d’aquesta aplicació SIG estarà basada en el model CLIENT-SERVIDOR. En 

aquesta estructura serà l’entitat CLIENT (que podrà ser més d’un client a la vegada) qui 

s’aprofitarà de l’entitat SERVIDOR per obtenir les dades desitjades.  

Dins d’aquesta estructura es podran trobar tres components: 

• El navegador 

• L’aplicació 

• La base de dades 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’intueix en el gràfic, el client farà una petició al servidor web, on s’hi troba l’aplicació 

web i, depenen de la petició, el servidor farà una consulta o no a la base de dades. Aquestes 

dades seran retornades en forma de selecció i mostrades a través d’una pàgina en format 

HTML, que el propi usuari rebrà i visualitzarà al seu navegador. 

 

En el propi gràfic també es pot veure que el llenguatge PHP es trobarà a la banda del 

servidor, i aquest es transformat a HTML. Per tant l’usuari no pot veure en cap moment codi 

PHP. 

 

El llenguatge JavaScript, en canvi, es troba al costat del client, això significarà que serà el 

propi navegador del client qui suportarà la càrrega del processament. 

 

 

 

 

Figura 3.1. 
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D’aquesta manera, doncs, es podran descriure tres capes: 

• Capa navegador (client). 

• Capa servidora Web o d’aplicacions. 

• Capa servidor de base de dades.  

 

 

Concretament, a la capa navegador es presentarà la interfície que permet la interacció amb 

el sistema de l’usuari. Aquesta interfície permet enviar peticions cap al servidor. 

 

A la capa servidora es realitzen tots els processos que permeten la generació de la interfície 

i l’execució dels processos implícits a les peticions realitzades pels clients. Aquests 

processos poden implicar peticions a la capa servidora de base de dades.  

 

A la tercera capa es farà la selecció demanada a la base de dades i es retornarà aquesta 

informació a la capa servidora Web. 

 

En aquest treball s’ha agrupat la capa 2 i la 3 mitjançant el programari WampServer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. 
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3.2.1 ALTERNATIVES PROPOSADES 

 

Les alternatives per a la realització d’aquest treball són múltiples, així que es centrarà 

l’estudi en les més habituals per realitzar les diferents parts d’aquest treball: 

 

Per tractar el SHAPE provinent del cadastre: 

• ArcGIS 

• ArcVIEW 

• GvSIG 

• QuantumGIS 

Servidor de mapes: 

• GeoServer 

• MapServer 

• Deegree 

Servidor web, gestor de la base de dades i acceptació de llenguatge PHP: 

• WampServer 

• XAMPP 

Visualitzador dinàmic de mapes: 

• OpenLayers 

• Google Maps 

 

 

3.2.2 ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

 

Els programaris que s’han escollit han estat els següents: 

• ARCGIS 9.3 

Aquest es el conjunt de software distribuïts per la marca ESRI, dintre dels quals per a la 

execució d’aquest treball s’han utilitzat: 

o ArcMap 

o ArcCatalog 

S’ha escollit aquest producte ja que en els ordinadors de l’escola hi ha aquests software i, a 

més, es tracta d’un software amb un ús molt intuïtiu.  
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• GEOSERVER 

És un servidor de codi obert escrit en Java, permet als usuaris compartir i editar dades 

geoespacials. 

 

S’ha escollit aquest producte ja que suporta amplis formats d’entrada com poden ser: 

PostGIS, Shapefile, ArcSDE i Oracle. VFP, MySQL, MapInfo i WFS.  

Pel que fa als formats de sortida es podran obtenir formats com: JPEG, GIF, PNG, SVG i 

GML. 

• WAMPSERVER 2.1 

Aquest és un software que incorpora un sistema d’infraestructura d’Internet que permet fer 

servir pàgines html a internet utilitzant les següents eines: 

o Windows, s’utilitzarà Windows com a sistema operatiu.  

o Apache, s’utilitzarà com a servidor web. 

o MySQL, com a gestor de les bases de dades.  

o PHP, com a llenguatge de programació. 

Com s’intueix és un software que s’adapta molt bé a aquest projecte, ja que utilitzem: 

Windows com a S.O., volem fer una pagina web (necessitarem Apache), tindrem una base 

de dades (per tant necessitarem un gestor com MySQL) i, a més, com ja hem vist, 

utilitzarem el llenguatge de programació PHP. 

• OPENLAYERS  

OpenLayers és una biblioteca de JavaScript de codi obert sota una derivació de la llicència 

BSD per mostrar mapes interactius en els navegadors web. OpenLayers ofereix una API per 

accedir a diferents fonts d’informació cartogràfica en la xarxa: Web Map Services, Mapes 

comercials com poden ser: Google Maps, Bing o Yahoo, Web Features Services, diferents 

formats vectorials, mapes de OpenStreetMap, etc. 

 

S’ha escollit l’API de OpenLayers perquè és una API de gran interès i amb un fort augment 

d’usuaris els últims anys.  

 

Finalment, s’ha decidit treballar amb aquesta API d’OpenLayers i la de Google, per conèixer 

així ambdós entorns. 
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3.2.3 ENTORN DE TREBALL I RESTRICCIONS 

 

Per un correcte funcionament d’aquesta aplicació l’usuari necessitarà dels següents 

requisits: 

• Un sistema operatiu compatible. Els següents estan suportats en aquest procés:  

o Microsoft Windows XP, Windows Vista o Windows 7. 

o Linux UBUNTU 8.04 o superior 

• Un navegador web compatible amb JavaScript activat:  

o Microsoft Internet Explorer 7 o superior (només entorns Windows) 

o Mozilla Firefox 3 o superior (entorns Windows i Linux) 
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4 ANÀLISI I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA 

 

4.1 PERFIL D’USUARI 

 

L’usuari de l’aplicació SIG per a les eleccions correspondrà a un perfil d’usuari molt divers, 

donat que l’aplicació podrà ser usada per tots els perfils de persones que conformen la ciutat 

de Vic. 

 

Per tant caldrà confeccionar una aplicació per un perfil de persona no experta en l’entorn 

SIG, i que només se li requerirà coneixements alhora de navegar per internet. 
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4.2 MODEL DE DADES 

 

4.2.1 DISTRIBUCIÓ I INFORMACIÓ DELS COL·LEGIS ELECT ORALS (OFICIAL) 

 

L’Ajuntament de Vic ha proporcionat a aquest projecte un mapa on s’hi pot veure representat 

l’assignació de la població a les escoles electorals segons la ubicació en la qual es troben 

(veure mapa adjunt). 

 

També ha proporcionat el nom del conjunt d’escoles electorals que té el municipi, així com la 

seva ubicació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.1. 
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MAPA ADJUNT FORMAT DINA·3 
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4.2.2 MAPA EN FORMAT SHAPEFILE DE VIC 

 

Un responsable del departament d’urbanisme de l’Ajuntament Vic ha proporcionat el mapa 

corresponent al parcel·lari de Vic en format .DXF. Aquest s’ha convertit a format 

SHAPEFILE; i per fer-ho s’han hagut de crear les topologies amb l’ajuda de l’ArcGIS. 

 

Com que s’havien d’introduir les dades alfanumèriques de cadascuna de les finques i això 

implica una gran càrrega de treball, s’ha buscat una solució.  

 

Consisteix en l’obtenció de la firma digital IdCAT. A través d’aquesta firma en la web del 

Cadastre (http://www.catastro.meh.es/) s’hi pot veure una novetat i aquesta és justament 

l’obtenció d’un SHAPEFILE de la majoria de municipis d’Espanya on, a més del SHAPE, es 

pot afegir, entre d’altres coses, les dades alfanumèriques corresponents a l’adreça de cada 

finca. 

 

Més concretament, les dades alfanumèriques utilitzades del cadastre han estat: 

MAPA:  Codi del mapa al que correspon la via. Integer 6.  

MASA:  Agrupacions de parcel·les (illes de finques en urbana i polígons de rústica).  

DENOMINA:  Denominació de la via. Varchar 25. 

VÍA:  Codi de la via (o element). Integer 10.  

PARCELA: Codi de parcel·la, dins de la illa de cases o polígon. Varchar 5.  

REFCAT:  Referència cadastral de la parcel·la. Varchar 25.  

HOJA: Posicions 8 a 14 de la referència cadastral (urbana) o codi de sector (rústica). 

Varchar 7.  

COORX: Coordenada X del centroide (un punt interior a la construcció). Integer 9.  

COORY: Coordenada Y del centroide. Integer 10.  

AREA:  Superfície del element en metres quadrats. Integer 10.  

NUMERO: Número de portal. Integer 4. 

NUMERODUP: Indicador de número duplicat. Varchar 1. 
3 

                                                
Resolució de la direcció general del cadastre en la que s’aproven els criteris d’accés, mode 

d’entrega i condicions: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/legislacion/ovc/resoluciondgc20110323_tfs.pdf 

Característiques completes de la cartografia cadastral en format ShapeFile. Versió 1.0: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descriptivo_shapefile.pdf 

Manual d’usuari per a la descàrrega de Cartografía en format ShapeFile. Versió 1.0: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descargas_shapefile.pdf 
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4.3 CANVI DE SISTEMA DE REFERÈNCIA GEODÈSIC 

 

La finalitat del mapa serà la seva representació amb un visualitzador (en aquest cas amb 

OpenLayers). En aquest visualitzador de capes, però, afegirem algunes de Google Maps, 

com podrien ser Google Streets i Google Hybrid. Escollirem aquestes dues posat que 

Google Hybrid dóna una imatge satèl·lit i alhora la informació dels carrers; i Google Streets 

ja que posteriorment s’obtindrà la ruta entre dos punts a partir d’aquest servei. 

 

Això significarà que si volem superposar el mapa de format ShapeFile als mapes de Google 

necessitarem tenir el primer en el mateix sistema de referència que els de la marca Google, 

per tant en el sistema WGS84. Necessitarem, doncs, un canvi de coordenades entre el 

ED504 (que és el sistema de referència actual del nostre ShapeFile) i el sistema WGS845. 

 

Per fer-ho ens dirigim al ArcMap carregant les eines del ArcToolBox, allà utilitzarem l’eina 

Data Management Tools, ja que conté Projections and Transformations. Aquí ja podrem 

assignar el canvi de referència en el nostre projecte, com sabem per passar de ED50 a 

WGS84 és gairebé el mateix que passar de ED50 a ETRS896, ja que les diferències entre el 

WGS84 i el ETRS89 són d’un odre insignificant. Sempre tenint en compte l’escala en que 

estem treballant (1/40.000) la més petita. 

 

Per tant caldrà fer la clàssica transformació de 7 paràmetres, en l’ArcGIS es carregarà la 

transformació oficial de l’I.C.C. 7 i s’executarà la transformació esmentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Datum Europeu de 1950. 
5 Sistema geodèsic mundial que data del 1984. 
6 Sistema de referència terrestre europeu de 1989 molt similar al WGS84. 
7 Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Figura 4.2. 
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4.4 ASSIGNACIÓ DEL COL·LEGI ELECTORAL 

 

4.4.1 CREACIÓ D’UNA CAPA DE PUNTS A PARTIR DE LES E SCOLES ELECTORALS 

 

Amb la informació de la ubicació de cada col·legi electoral que ha proporcionat l’Ajuntament 

de Vic identifiquem i seleccionem cadascuna de les finques corresponents a aquests 

col·legis. En total hi ha 9 escoles electorals en tot el municipi de Vic. 

 

Seguidament mitjançant l’ArcToolBox, amb l’eina “Data Managament tools / Fields / Feature 

To Point“, es farà que aquests 9 polígons que formen cadascuna de les escoles electorals 

formin una capa independent on quedaran representats com a 9 punts.  

 

 

 

 

Figura 4.3. 
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4.4.2 DESIGNACIÓ DELS POLÍGONS THIESSEN 

 

Els polígons de Thiessen són un dels mètodes d’interpolació més simples, basats en la 

distància euclidiana, sent especialment apropiats quan les dades són qualitatives. Es creen 

al unir els punts entre sí, traçant les mediatrius dels segments d’unió. Les interseccions 

d’aquestes mediatrius determinen una sèrie de polígons en un espai bidimensional al voltant 

d’un conjunt de punts de control, de manera que el perímetre dels polígons generats sigui 

equidistant als punts veïns i determinant la seva àrea d’influència. 

 

Aquests, doncs, seran apropiats per el que es vol fer, ja que el resultat de l’assignació serà 

que cada finca li pertocarà l’escola electoral més propera segons la distància euclidiana. 

 

Per fer aquest procés a l’ArcMap un cop estan les dues capes (polígons i punts) en el 

projecte ens ajudarem, igual que anteriorment, de l’ArcToolBox utilitzant: “Analysis Tools / 

Proximity / Create Thiessen Polygon”. Aquesta eina crearà una capa independent amb els 

vuit Polígons Thiessen, cadascun dels quals representarà l’àrea d’influència de cada escola 

electoral. 

*Es donarà com a predeterminat el marc de la capa de Polígons (finques). 

 
 

 

  

Figura 4.4. 
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4.4.3 RELACIÓ ENTRE ELS POLÍGONS THIESSEN I EL MAPA  

 

Per acabar l’assignació de l’escola electoral que pertoca a cada finca faltarà fer una unió 

espacial entre la capa de polígons Thiessen i la capa de polígons que conté les finques. 

 

Aquesta unió espacial servirà per obtenir en la mateixa capa de polígons on hi estan 

representades les finques de Vic, en la taula de continguts (TOC), la incorporació de 

l’identificador de l’escola electoral que ha estat assignada. 

 

Per fer-ho, al igual que en els passos anteriors, utilitzarem l’ArcToolBox, en aquest cas la 

eina emprada serà: “Analysis Tools / Overlay / Spatial Join”.  

 

 

 

Com es pot veure ha quedat afegida una columna al TOC8 anomenada Input_FID, en la qual 

cada polígon te assignat un valor del 0 al 8, segons a l’escola electoral que ha quedat 

assignada. 

 

 

 
                                                
8 TOC: Table Of Components 

Figura 4.5. 
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4.4.4 RESULTAT DE L’ASSIGNACIÓ FETA AMB L’ARCGIS 

 

Mapa de “coropletes” on queda representat en cada finca l’escola electoral que se li ha 

assignat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. 
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Les dades, en termes numèrics, han quedat dividides de les següents formes: 

 

 

 

 

 

 

Els resultats mostren que, pel que fa l’assignació feta amb aquest treball, el col·legi electoral 

amb menor rang d’afectació és el CEIP Sentfores. Aquest, doncs, és comprensible que 
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contingui només un 3% de les finques, ja que es troba ubicat en un sector del municipi més 

aïllat que la resta. 

A l’altre extrem s’hi troba l’escola de Guillem de Montrodon, amb un àrea d’afectació del 

25% de les finques de Vic. Aquest 25% es deu a que avarca tot un conjunt de polígons on, 

probablement, no hi ha cap persona habitant aquella finca; per tant el 25% de finques no 

serien 25% de finques aptes per anar a votar. 

 

Pel que fa la resta d’escoles electorals han quedat bastant repartides, entre el 6% (Centre 

Cívic Montseny amb una única mesa electoral) i el 15% (Salarich amb 8 meses electorals, 

aquest és el segon que més meses electorals té, per darrera de Guillem de Montrodon, amb 

9.) 

 

Les conclusions a extreure de l’assignació feta amb l’ArcGIS és clarament positiva, doncs 

hem vist que les escoles electorals han quedat establertes amb un rang d’afectació bastant 

igualat, entenent els extrems, i on les escoles amb major afectació en la realitat també tenen 

més meses electorals. 

 

Per tant, es podria afirmar que aquest model podria ser perfectament substituïble per l’actual 

model que té l’Ajuntament de Vic. 
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4.5 COMPARACIÓ AMB L’ASSIGNACIÓ OFICIAL 

 

Per fer una bona comparació entre el mètode d’assignació fet amb l’ArcGIS i el mètode 

d’assignació que ha realitzat l’administració de Vic, el millor es superposar-los: 

 

 

 

Com es veu en el dibuix les línies vermelles conformen la divisió duta a terme per 

l’Ajuntament de Vic i el mapa de “coropletes” la divisió feta a partir d’aquest treball. 

Com es pot apreciar hi ha gran quantitat de divergències. Aquestes bàsicament es poden 

entendre a partir de dues premisses: 

• La divisió que fa l’Ajuntament de Vic és a partir de districtes i dintre de cada districte 

a partir de sectors. 

• L’Ajuntament de Vic no assigna l’escola electoral a les finques o zones on no hi ha 

ningú empadronat. 

Figura 4.7. 
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De totes maneres no es podria dir que un mètode és millor que l’altre posat que tots dos 

contenen alguns errors. 

En primer lloc, a l’assignació feta a partir de l’ArcGIS es pot veure que s’han assignat totes 

les finques encara que a aquestes no hi visqués ningú. I, a més, s’ha fet a partir dels 

polígons Thiessen, els quals assignen a cada finca l’escola electoral més propera a partir de 

la distància euclidiana i no a partir dels carrers, on per arribar d’un punt a l’altre poques 

vegades és en línia recta, sinó que la distància es veu afectada per el mobiliari urbà. 

Pel que fa a l’assignació feta per l’Ajuntament de Vic al fer-se a partir dels sectors que 

conformen la ciutat, moltes vegades algun ciutadà haurà d’anar a un col·legi electoral que no 

serà el més proper a la seva finca. A més un altre punt a destacar del que passa actualment 

al municipi de Vic, és que fins i tot tres col·legis electorals es troben dins de la zona 

d’afectació d’un altre col·legi electoral, això pot portar a que, si es visques a alguna 

d’aquestes tres escoles electorals, s’hagués d’anar a votar a una altra. 

En resum, es pot dir que la millor assignació que es podria fer seria una barreja dels dos 

mètodes, on només es tingués en compte les finques on hi ha ciutadans empadronats, i la 

divisió es fes segons la distància a l’escola electoral, però no la distància euclidiana sinó la 

distància tenint en compte els carrers. 
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5 DISSENY DEL SISTEMA 

 

5.1 PUBLICAR LA CAPA COM UN WMS 

 

5.1.1 QUÈ ÉS UN WMS? 

 

Web Map Service és un estàndard per publicar cartografia a internet. Les seves 

especificacions es troben recollides a OGC9.  

 

Cal remarcar que WMS és un servei i no una pàgina web, i aquest servei serà el que 

proporcionarà la capa en qüestió al nostre web personal. 

 

 

5.1.2 GEOSERVER 

 

El programari GEOSERVER serà el responsable d’oferir el servei WMS, per això una 

vegada instal·lada la versió 2.0.3. S’ha hagut de definir l’espai de treball, la taula, i la capa 

que es vol afegir. GEOSERVER ja accepta el format SHAPEFILE tant en la taula com amb 

la capa, per tant aquest no ha estat un inconvenient. 

 

Un cop definits tots els passos ja es tindrà el servidor de mapes a punt per servir la nostre 

capa a l’espai web. 

 

Per obtenir la capa, la web tindrà que fer una crida de la següent forma: 

Variable = new OpenLayers.Layer.WMS( 

"Nom de la capa a mostrar", "http://localhost:8080/geoserver/wms", 

                    { layers: ‘nom de la capa donada al GEOSERVER’,  

                       styles: '', 

                       format: format }, 

                    {singleTile: true, ratio: 1}  

                ); 

 

*http://localhost:8080/geoserver/wms aquesta és la direcció on hem instal·lat el 

GEOSERVER ja que utilitzem el servidor web Apache Tomcat mitjançant el port 8080. 

  

                                                
9 Open Geoespatial Consortium -> http://www.opengeospatial.org/standards 
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5.2 ESTRUCTURA DE L’ESPAI WEB 2.0 

 

El web desenvolupat el podem anomenar 2.0, ja que bàsicament es tracta d’un aplicatiu web 

que facilitarà obtenir informació amb un disseny centrat a l’usuari i que, a més, permet 

compartir la mateixa aplicació mitjançant el Facebook. 

 

L’estructura d’aquesta web serà bàsicament la següent: 

• Pàgina d’inici o benvinguda que conduirà a l’aplicació. 

• Aplicació: 

o Barra horitzontal superior: on l’usuari indicarà la seva adreça (tipus de via, nom 

del carrer i número de portal). 

o Mapa: Mapa de Vic mitjançant el visualitzador OpenLayers, amb aquest mapa 

l’usuari podrà navegar per el municipi i veure la finca que ha introduït així com el 

col·legi electoral que s’ha assignat. 

o Contacte: enllaç per poder contactar en cas de que l’usuari no trobi la seva 

adreça. 

• Obtenció mitjançant Google Maps de la ruta a peu segons l’adreça indicada per 

l’usuari i l’escola electoral corresponent. Al mateix espai on s’obté la ruta hi estarà 

ubicat un botó per compartir l’aplicatiu al Facebook. 

 

 

5.3 APLICACIÓ WEB 

 

5.3.1 BARRA SUPERIOR 

 

La barra superior serà un element clau en l’aplicació web. Permetrà que l’usuari introdueixi 

la seva adreça i que aquesta sigui identificada en el mapa. 

 

Primer de tot, s’introduirà la base de dades al PhpMyAdmin, aquesta base de dades 

contindrà totes les finques, a més d’un identificador. A més en aquesta mateixa base de 

dades se li executarà una selecció, la qual identificarà l’adreça introduïda per l’usuari i 

retornarà aquest identificador, el qual serà enviat al WMS per tal d’identificar la parcel·la en 

qüestió. 

 

A més, la mateixa selecció podrà retornar l’escola electoral que té assignada. 
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Més concretament les seleccions introduïdes al web per tal de connectar-se al PhpMyAdmin 

i obtenir les dades desitjades han estat les següents: 

• Selecció per afegir a un desplegable el nom dels carrers a triar: 

Ens connectem a la base de dades, concretament la creada té el nom de “localhost”, i no 

posseeix contrasenya. 

mysql_connect("localhost", "root", ""); 

Indiquem que la base de dades serà “pfc”. 

mysql_select_db("pfc"); 

Es fa la selecció a la taula anomenada “taula” i on “t_via” conté tipus de via introduïda per 

l’usuari.   

$result = mysql_query(" 

SELECT * FROM taula  

Where (VIA='$t_via') 

Agrupem i ordenem de forma que al desplegable no es repeteixin carrers.   

GROUP BY Carvia_DEN   

ORDER BY Carvia_DEN "); 

Afegim els carrers que tenen el tipus de via introduïda per l’usuari al desplegable. 

WHILE ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 

{echo  

'<option value="'.$row["Carvia_DEN"].'">'.$row["Carvia_DEN"].'</option>';} 

mysql_free_result($result); 

• Selecció del carrer i número introduït per l’usuari per tal d’obtenir l’identificador a 

enviar al servidor de mapes. 

Igual que abans es connecta a la base de dades corresponent i es selecciona la fila que 

tindrà el tipus de via, el carrer i el número introduït per l’usuari. 

$query=mysql_query(" 

Select * from taula  

Where (Carvia_DEN='$carrer' and NUMERO=$numero and VIA='$via')"); 

 

Ara només quedarà pendent obtenir l’identificador que quedarà guardat en la variable 

$resultat, i l’identificador (del 0 al 8) corresponent al col·legi assignat, guardat en $id_colegi. 

while($row=mysql_fetch_array($query)){ 

$resultat=”Selecció.".$row["Id"]; 

$id_colegi=$row["Input_FID"]; 
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Un cop obtingut l’identificador del col·legi es poden obtenir les dades d’aquest col·legi, així 

com l’identificador corresponent a la parcel·la del mapa del mateix. (Veure Annex -> fitxer 

versio7_v2.php).   

 

La barra superior, doncs, seleccionarà i enviarà al mapa l’identificador de parcel·la tant per 

l’adreça introduïda per l’usuari, com el col·legi electoral assignat a aquesta. A més, també 

enviarà informació com l’adreça i el nom del col·legi que podran ser mostrats al mateix 

temps que amb el mapa. 

 

L’aspecte d’aquesta barra superior serà: 

 

 

Com es veu, s’han incorporat dues imatges, una de l’UPC i l’altre de l’EPSEB i tenen la 

particularitat que al clicar sobre aquestes cadascuna et porta, a través d’una nova finestra, a 

la pàgina web www.upc.edu i www.epseb.upc.edu, respectivament. 

 

També s’ha introduït el botó “Netejar” en el cas que l’usuari vulgui desfer alguna de les 

accions. 

 

Al camp “introdueix número” s’ha incorporat una funció que no permetrà que l’usuari escrigui 

cap caràcter que no sigui numèric. Per aconseguir-ho s’ha introduït a la capçalera: 

<script> 

var no_digit = /\D/g; 

</script> 

I la funció s’executa al camp “introdueix el número” de la següent forma: 

<input name="numeroo" type="text" onkeyup="this.value = this.value.replace(no_digit, '')" 

value="Introdueix el n&uacute;mero" /> 

 

 

5.3.2 PART CENTRAL (MAPA) 

 

Com s’ha comentat amb anterioritat el mapa serà visualitzat a través del visualitzador 

OpenLayers. 

 

Figura 5.1. 
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A part de la capa que s’ha treballat, que ja s’ha vist com incorporar-la al OpenLayers, 

s’afegiran dues capes més procedents de Google, per introduir-les al principi en la capçalera 

s’introdueix: 

<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

 

I es declaren les capes: 

var gmap = new OpenLayers.Layer.Google("Google Streets", {numZoomLevels: 20}); 

var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google("Google Hybrid",{type: 

google.maps.MapTypeId.HYBRID, numZoomLevels: 20}); 

 

Finalment, s’afegeixen les capes al OpenLayers, juntament amb la del cadastre (aquesta 

serà en realitat dues capes, ja que hi haurà una que servirà per superposar a les capes 

Google): 

map.addLayers([capa per superposar, capa, gmap, ghyb]); 

 

A més, en el mapa, s’hi afegirà un conjunt d’eines per facilitar a l’usuari una navegació pel 

mapa més senzilla. 

 

Visualitzar el mapa a la extensió màxima: 

map.zoomToMaxExtent();    

Introduir una llegenda per canviar de capes:  

map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({'ascending':false}));  

Afegir una escala gràfica 

map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine({bottomOutUnits: '', bottomInUnits:'', 

position: new OpenLayers.Pixel(2, 600)})); 

Barra de zoom vertical: 

map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar()); 

Barra per desplaçament horitzontal i verticalment:     

map.addControl(new OpenLayers.Control.MouseToolbar());  

Escala numèrica:    

map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale')));  

Mapa miniatura:    

map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());     

Zoom amb el ratolí:   

map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoom()); 
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Finalment l’aspecte d’aquesta part central és un mapa dinàmic: 

 

 

A aquest mapa se li podrà superposar qualsevol dels dos mapes de GOOGLE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.2. 

Figura 5.3. Figura 5.4. 
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5.3.3 ENVIAR INFORMACIÓ A GOOGLE MAPS 

 

A partir del llenguatge PHP podrem enviar informació entre pàgines. Els dos mètodes 

existents a PHP per fer aquest tipus de treball són: 

• GET: aquest mètode tracta d’enviar la informació mitjançant la pròpia URL, per tant 

l’usuari podrà canviar els paràmetres en el propi URL 

• POST: amb aquest segon mètode la informació passarà de una pàgina a l’altra de 

forma oculta, sense que l’usuari pugui veure quines variables s’estan passant. 

 

Per aquest cas el millor mètode es el segon, perquè així ningú podrà canviar les variables 

introduïdes i calculades per l’aplicació. 

 

La forma que s’ha enviat la informació ha estat la següent: 

<form method="post" action="versio6_googlemaps.php"> 

<div id="Layer2"> 

<input name="inici" type="hidden" value= "<?php echo $via." ".$carrer.", ".$numero.", 08500 

Vic"; ?>"> 

<input type="hidden" name="fi" value="<?php echo $dir_colegi; ?>"> 

<input name="entrar" type="submit" id="entrar" value="Obtenir ruta"> 

</div> 

</form> 

 

Com es veu s’envien els paràmetres inici i fi, que corresponen a l’adreça de l’usuari i l’escola 

electoral assignada, de forma “hidden” o, el que és el mateix, amagada, mitjançant el 

mètode Post. 

 

Per recollir els valors de inici i fi a la pàgina següent es programa de la següent manera: 

function calcRoute() { 

var inici = "<?php echo $_POST["inici"]?>"; 

var fi = "<?php echo $_POST["fi"]?>"; 

var request = {origin: inici, destination: fi, travelMode: 

google.maps.DirectionsTravelMode.WALKING}; 

directionsService.route(request, function(response, status) { 

if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) { 

directionsDisplay.setDirections(response); } 

  });  } 
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Com es veu es reben les variables de PHP mitjançant: $_POST[ ]. Amb aquesta funció 

també es pot veure que el mètode d’obtenció de ruta serà WALKING per tant a peu. 

 

Aquesta funció es proporcionada per la pròpia empresa GOOGLE i caldrà introduir a la 

capçalera el següent script: 

<script type="text/javascript"  

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=es"> 

</script> 

Com indica les indicacions de la ruta seran en castellà. 

 

També s’ha incorporat un botó que permetrà compartir la aplicació a través de la xarxa 

social FACEBOOK. 

 

Per fer-ho s’ha introduït a la capçalera les següents línies: 

<a name="fb_share" type="button"  

share_url="http://localhost/pfc/versio6_index.php">Compartir l'aplicaci &oacute; a  

Facebook</a>  

<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"  

type="text/javascript"></script> 

El que es compartirà a Facebook serà la web http://localhost/pfc/versio6_index.php; aquesta 

es tracta de la web personal penjada a través de la IP provisional, per tant haurà de ser 

canviada per la web on finalment sigui emmagatzemada l’aplicació.  
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L’aspecte d’aquest, al igual que en el mapa de l’aplicació, es pot obtenir la ruta mitjançant el 

GOOGLE STREETS o el GOOGLE HYBRID. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. 

Figura 5.6. 
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5.3.4 FORMULARI DE CONTACTE 

 

Per corregir possibles errors o bé quan l’usuari no trobi la seva pròpia adreça a l’aplicació o 

quan, simplement, vulgui enviar algun suggeriment, s’ha creat un formulari de contacte 

mitjançant el qual l’usuari es pot posar en contacte amb l’administrador a través del web. 

 

Per enviar la informació també s’ha utilitzat el mètode POST, per veure la programació 

d’aquest formulari: anar a ANNEX -> Fitxer contacte_v1.html. 

 

Es crearà un formulari on l’usuari haurà d’omplir uns camps amb la informació del seu nom, 

correu electrònic, l’assumpte i el comentari. Gràficament el formulari serà: 

 

 

Un cop degudament omplerts tots els camps al moment de prémer “Enviar” es passarà a la 

pàgina “enviar_v1.php”, en aquesta pàgina l’usuari sabrà si s’ha enviat correctament el 

missatge, per això aquesta pàgina serà l’encarregada d’enviar el missatge. La programació 

d’aquest fitxer es troba a l’ANNEX, en el fitxer ja esmentat enviar_v1.php. 

 

Com s’observa en la programació d’aquest fitxer primer es declaren les variables que 

seguidament s’omplen a través del mètode POST descrit anteriorment. 

 

Figura 5.8. 
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A través de la sentència IF s’envia i s’estructura el missatge a l’adreça electrònica: 

sigelectoral@gmail.com 

 

Si el missatge s’envia correctament l’usuari obtindrà: "Missatge enviat correctament, gràcies 

$nom" 

 

Si per algun motiu el missatge no s’ha pogut enviar, ja sigui perquè l’usuari ha introduït algun 

camp de forma incorrecte o per algun altre motiu, l’usuari s’assabentarà d’aquest fet de la 

següent forma: "No s'ha pogut enviar el missatge, siusplau introdueixi totes les dades". 

 

Com que el programari WampServer no disposa de servei SMTP (servei que permet enviar 

el correu electrònic), per executar-lo des del nostre propi computador utilitzarem el 

programari PostCast Server i el connectarem al WampServer. 

 

 

5.4 ESTRUCTURA DE L’APLICACIÓ 

 

La pàgina principal conduirà a l’aplicació web, aquesta pàgina principal serà una animació 

senzilla feta amb flash. A més donarà informació sobre el projecte i l’autor. També s’ha 

intentat que mostri una imatge juvenil i que faci fàcil l’accés a l’aplicació.  

 

 

Pel que fa l’estructura de l’aplicació com hem vist tindrà una barra superior i una part central. 

 

Figura 5.9. 
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Per col·locar aquesta barra horitzontal superior juntament amb la part central s’han 

organitzat com a dos frames independents els quals són cridats per un arxiu de format .html. 

Veure ANNEX -> fitxer versio6_index.html. 

 

La barra superior i la part central quedaran separats de la següent forma: 

 

 

Un cop introduïts correctament les dades de l’adreça, el frame central s’actualitzarà, però no 

farà al mateix la barra horitzontal. D’aquesta manera s’optimitza la refresca de la pàgina. 

 

Figura 5.10. 

Figura 5.11. 
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El nou frame central contindrà la informació de l’escola electoral assignada i la selecció de 

les dues parcel·les, incorporarà també el botó “Obtenir ruta”; aquest com ja hem vist dirigeix 

l’aplicació a la pàgina on es mostra la ruta entre els dos punts.  

 

Aquesta pàgina on es mostra la ruta entre els dos punts s’ha volgut obrir en la mateixa 

pàgina central, així si l’usuari ho desitja pot fer una nova cerca amb una direcció diferent 

sense tornar endarrere. 

 

 

Tornant a la pàgina anterior, com hem vist es podia omplir un formulari de contacte, aquest 

però a diferència de la pàgina de ruta serà obert en una finestra nova. D’aquesta manera 

farem que l’usuari es pugui posar en contacte sense abandonar la pàgina web. Per fer-ho 

s’ha afegit la sentència target="_blank" significarà que la pàgina serà oberta en una finestra 

nova. Veure ANNEX -> Fitxer versio7_v2.php. 

 

 

Figura 5.12. 
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6 VERIFICACIÓ I VALIDACIÓ  

 

Per verificar i validar el bon funcionament de l’aplicació s’han escollit a cinc persones que es 

troben habitant una finca en el municipi de Vic. Per a una correcta verificació, l’única 

condició que han de complir aquestes cinc adreces és la de trobar-se repartides per el 

municipi de Vic, i no al mateix carrer. 

 

Concretament les seves adreces són: 

• Avinguda Països Catalans, 178 

• Carrer de l’Hivern, 23 

• Carrer Indústria, 10 

• Carretera Manlleu, 7 

• Carrer Estadi, 15 

 

D’aquestes cinc adreces s’ha pogut veure que totes funcionen correctament  menys l’última i 

és que a la base de dades del cadastre diu que l’adreça correcta per aquesta finca és 

“Carrer Estadi horta vermella sant ferm, 15”. 

Aquí doncs entraria en discrepància la denominació de la via que s’hauria de esmenar amb 

un estudi i en cas que aquest ho determinés, una actualització a la base de dades d’aquest 

registre concret. 
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7 MANUAL D’USUARI 

 

El manual d’usuari de “Aplicació SIG per a les eleccions” com s’ha pogut entreveure 

anteriorment al ser una aplicació intuïtiva, l’usuari no necessitarà llegir-se prèviament el 

manual. De totes maneres aquest podrà aclarir algunes funcionalitats del sistema. 

• Accés a l’aplicació: 

L’usuari pot accedir a l’aplicació mitjançant una pàgina de benvinguda on clicant sobre el 

requadre vermell “PER A LES ELECCIONS”. Aquest requadre apareixerà al final de 

l’animació FLASH, per tant es 

necessitarà un navegador 

compatible amb FLASH. 

 

 

 

 

• Passos per introduir l’adreça:  

o Introduir el tipus d’avinguda al desplegable, aquest desplegable serà bloquejat un 

cop l’usuari hagi introduït algun tipus de via. 

 

o Introduir en nom de la via, aquest és el segon desplegable que serà omplert un 

cop l’usuari hagi introduït el tipus de via. 

 

Figura 7.1. 

Figura 7.2. 

Figura 7.3. 
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o Introduir el numero de finca, aquest és l’últim desplegable on l’usuari solament 

pot introduir caràcters numèrics. 

o Un cop les tres capses de text estiguin degudament emplenades s’executarà 

l’aplicació mitjançant el botó “Enviar”, en cas de voler desfer els camps omplerts i 

així tornar a començar es clicarà sobre “Netejar”. 

 

 

• Navegació per el mapa dinàmic: 

El mapa per defecte serà el anomenat “PARCELARI” a aquest se li podrà superposar els 

mapes de Google Maps i Google Hybrid. Posteriorment un cop feta la selecció i assignació 

de l’escola electoral a aquest mapa se li superposarà la selecció d’ambdues finques (la de 

l’escola electoral i la introduïda a l’aplicació), aquesta selecció també podrà ser superposada 

a ambdues capes de Google ja esmentades. 

Per a una correcte navegació pel mapa es recomana fer servir les eines mostrades en el 

mapa, com el mapa miniatura que es troba a la part inferior dreta, o el zoom que es troba a 

la part esquerra, amb aquestes eines l’usuari podrà navegar a través del mapa i veure amb 

zoom les zones 

desitjades. També podrà 

veure en tot moment en 

quina escala es troba 

gràcies a l’escala gràfica 

de la part inferior esquerra 

o l’escala numèrica de la 

part inferior dreta.   

 

• Obtenció de la ruta: 

Un cop introduïda l’adreça i obtinguda l’escola electoral que pertoca, apareixerà a la part 

inferior (just a sota el mapa) , un botó “Obtenir ruta”, l’usuari clicant sobre aquest botó 

obtindrà la ruta amb Google Maps o Google Hybrid i a més es veurà una descripció 

d’aquesta ruta a la part dreta, a més de la descripció també es veurà la distància que separa 

ambdós punts i el temps estimat per arribar-hi a peu.   

Figura 7.4. 

Figura 7.5. 



SIG Electoral 51 

 

A més es podrà compartir i 

difondre aquesta aplicació 

mitjançant el botó “Comparteix 

l’aplicació a Facebook”. 

Aquest botó es troba just a 

sobre de la descripció escrita 

de la ruta obtinguda.   

 

• Contacte amb l’administrador:  

Un cop a dins l’aplicació l’usuari es podrà posar en contacte a través d’un formulari amb 

l’administrador de l’aplicació web, aquest enllaç al formulari serà mostrat ja en la primera 

pàgina de l’aplicació per si l’usuari no troba la seva adreça, o un cop introduïda una adreça 

inexistent per la base de dades de l’aplicació.  

Aquest formulari ha de ser omplert i s’enviarà a l’administrador via e-mail. Un cop clicat el 

botó “Enviar”, l’usuari podrà comprovar si s’ha enviat correctament a partir d’un missatge 

que li apareixerà a la mateixa pàgina.  

 

 

 

 

 

Figura 7.6. 

Figura 7.7. 

Figura 7.8. 

Figura 7.9. 
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8 MILLORES AL SISTEMA 

 

El sistema dissenyat, com qualsevol altra sistema se li podran incloure multituds de millores. 

Les més immediates, es creu que poden ser bàsicament les següents: 

• Que l’usuari pugui introduir l’adreça no sols a partir dels desplegables, sinó també 

clicant sobre el mapa. 

• Com s’ha comentat l’assignació de cada escola electoral s’ha fet a partir de la 

distància euclidiana, aquest mètode però no seria el més adequat, sinó que s’hauria 

de fer l’assignació a partir de la distància mínima tenint en compte els carrers.  

 

A part d’aquestes propostes, el sistema necessitarà d’actualitzacions a la base de dades, 

sobretot perquè la base de dades s’ha obtingut a partir del cadastre i aquesta conté alguns 

errors en la denominació d’alguns carrers, com s’ha vist anteriorment. Per tant, amb l’ajuda 

de l’usuari i amb estudis a partir del plànol oficial de Vic es podrà anar actualitzant aquesta 

base de dades.  

 

També caldrà actualitzacions del mateix plànol, donat que amb el pas del temps es 

construeixen, parcel·len, s’expropien o s’esborren algunes de les finques o parcel·les. 
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9 CONCLUSIONS 

 

La millor conclusió a extreure d’aquest projecte és que s’han complert els objectius marcats i 

de la forma plantejada. 

També s’ha comprovat i validat el correcte funcionament de l’aplicació i s’han entès i 

localitzat els errors. A més, s’ha plantejat i indicat la forma d’actuar en cas que sigui 

necessari. 

A part dels objectius marcats es pot dir que la finalitat de tot projecte de fi de carrera és el 

d’ampliar coneixements i, sobretot, el d’aplicar alguns dels coneixements adquirits en la 

carrera. En aquest cas s’ha aprofundit sobretot dins de l’àrea dels sistemes de la informació i 

la cartografia. S’ha vist des de com fer un canvi en el sistema de referència, passant per 

tractar correctament les dades alfanumèriques enllaçades al mapa, fins a com actuen les 

escales gràfiques i numèriques d’un mapa. 

Pel que fa les conclusions a extreure de l’aplicació es pot dir que, tal com s’havia plantejat, 

s’ha creat una aplicació d’ús fàcil i amigable per l’usuari. A més, es poden extreure altres 

beneficis que no són concretament els que s’han descrit. Per exemple, a partir dels 

suggeriments de l’usuari o queixes d’aquest a l’hora de no trobar la seva adreça, 

s’actualitzarà la base de dades en el cas que s’hagi trobat alguna esmena; aquesta, a més 

de corregir-se en aquest projecte, podrà corregir-se directament al cadastre ja que, com hem 

vist, les dades s’han extret directament del cadastre. 

En definitiva, es pot concloure que aquest projecte a part de completar els objectius marcats 

i ser clarament dissenyat per a una determinada funció, podrà ser utilitzat directa o 

indirectament en d’altres aplicacions o organismes.  
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11 CONTINGUT DEL CD 

 

El CD adjunt al projecte conté tots els fitxers descrits a l’annex, els mapes utilitzats per la 

aplicació web en format ShapeFile, així com les respectives dades alfanumèriques, el mapa 

en que es visualitza la distribució dels col·legis electorals, les taules utilitzades en format 

EXCEL, SQL i ACCES i per últim la memòria del projecte amb l’annex inclòs. 
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12 ANNEX 

 

Aquest apartat inclou el codi de cadascun dels fitxers programats: 

� Fitxer índex.html (executa la portada de l’aplicació): 

<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
    <head>  
      <meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=utf-8"  />   
      <title> PFC SIG Electoral </title>   
 
<embed src ="http://localhost/index.swf"  quality= "high"  bgcolor ="#009966"  
WIDTH="100%"  HEIGHT="100%" ><hr  align ='left'  size ='1'  width ='50%' >  
</head>  
    <b<body > 
 
 
</body>  
    </html>  
: 

� Fitxer versio6_index.html (marcarà l’estructura dels dos “frames”): 

<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head>  
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=UTF-8"  />  
<title> PFC - Aleix Casanovas </title>  
</head>  
   <frameset  rows ="11%,*"  cols ="*"  > 
     <frame  name="index"  src ="versio6_1_1.php"  marginwidth ="100"  
marginheight ="10"  scrolling ="no"  > 
     <frame  name="central"  src ="versio7_v1.html"  marginwidth ="10"  
marginheight ="10"  noresize ="noresize"  scrolling ="auto"  > 
   </frameset><noframes></noframes>   
<body>  
</body>  
</html>  
 

� Fitxer versio6_1_1.php (barra superior de l’aplicació, amb els tipus de vies 

carregades): 

<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head>  
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=iso-8859-1"  />  
<title> Documento </title>  
<script>  
// no es deixar ࠥ ࠥscriure car ers que no siguin nmeros  
var no_digit = /\D/g ;  
</script>  
<style  type ="text/css" > 
<!-- 
body { 
    background-image: url(logo.jpg); 
} 
-->  
</style></head>  
 
<body>  
<table  width ="961"  border ="0"  align ="center"  background ="logo.jpg" > 
  <tr  bordercolor= "#FFFFFF"  bgcolor ="#FFFFFF" > 
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    <td  width ="85"  bordercolor= "#FFFFFF"  background ="logo.jpg"  
bgcolor ="#FFFFFF" > 
 
      <a target ="_blank"  href ="http://www.upc.edu" ><img  src ="logoUPC.gif"  
width ="48"  height ="50"  border ="0"  /></a>   </td>  
    <td  width ="600"  background ="logo.jpg" > 
    <form  action ="versio6_1_2.php"  method ="post"  > 
       
      <select  name="via"  onchange ='submit();' > 
        <option> --Selecciona el tipus de via-- </option>  
        <option> Avinguda </option>  
        <option> Cam&iacute;</option>  
        <option> Carrer </option>  
        <option> Carretera </option>  
        <option> Passatge </option>  
        <option> Passeig </option>  
        <option> Pla &ccedil;a</option>  
        <option> Pol &iacute;gon</option>  
        <option> Rambla </option>  
        <option> Ronda</option>  
      </select>  
      <select  name="nom_c" > 
        <option> --Selecciona l'adre &ccedil;a-- </option>  
        <?php  
        $t_via ="" ;  
         
        //ens conectem a la base de dades, fem la selecci �es guarda el 
resultat a la variable result :  
        mysql_connect ( "localhost" ,  "root" ,  "" );  
        mysql_select_db ( "pfc" );         
        $result  = mysql_query ( "SELECT * FROM taula Where (VIA=' $t_via ')  
GROUP BY Carvia_DEN  ORDER BY Carvia_DEN " );  
            while  ( $row  = mysql_fetch_array ( $result ,  MYSQL_ASSOC))  
            {  
            echo  '<option 
value="' . $row [ "Carvia_DEN" ]. '">' . $row [ "Carvia_DEN" ]. '</option>' ;  
            }  
            mysql_free_result ( $result );  
        ?> 
      </select>  
      <input  name="numeroo"  type ="text"  onKeyUp="this.value = 
this.value.replace(no_digit, '')"  value ="Introdueix el n&uacute;mero"  />  
      <input  type ="submit"   name="Submit2"   value ="Enviar"  />  
    </form>  
<td  width ="129"  background ="logo.jpg" ><form   action ="versio6_index.html"  
method ="post"  base  target ="_top" > 
  <input  name="Netejar"  type ="submit"  id ="Netejar"  
action ="versio6_index.html"  value ="Netejar"  />  
</form>   </td>  
    <td  width ="129"  background ="logo.jpg" ><a target ="_blank"  
href ="http://www.epseb.upc.edu/" ><img  src ="logo_epseb.jpg"  width ="68"  
height ="43"  border ="0"  /></a></td>  
  </tr>  
</table>  
<p>&nbsp;</p>  
</body>  
</html>  
 

� Fitxer versio6_1_2.php (barra superior de l’aplicació, amb els tipus de vies i 

denominació d’aquestes carregades): 
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<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head>  
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=iso-8859-1"  />  
<title> Documento </title>  
 
<script>  
var no_digit = /\D/g ;  
</script>  
<style  type ="text/css" > 
<!-- 
body { 
    background-image: url(logo.jpg); 
} 
-->  
</style>  
</head>  
 
<body>  
<?php  
        $t_via ="" ;  
        $t_via =$_POST[ 'via' ];  
?> 
<table  width ="935"  border ="0"  align ="center"  background ="logo.jpg" > 
  <tr  bordercolor= "#FFFFFF"  bgcolor ="#FFFFFF" > 
    <td  width ="85"  bordercolor= "#FFFFFF"  background ="logo.jpg"  
bgcolor ="#FFFFFF" > 
     
      <a target ="_blank"  href ="http://www.upc.edu" ><img  src ="logoUPC.gif"  
width ="48"  height ="50"  border ="0"  /></a>   </td>  
    <td  width ="600"  background ="logo.jpg" > 
    <form  action ="versio7_v2.php"  method ="post"  target ="central"  > 
      <select  name="via"  onchange ='submit();'  disabled ="disabled" > 
        <option> <?php  echo  ( $t_via );  ?></option>  
        <option> Avinguda </option>  
        <option  value ="Cami" >Cam&iacute;</option>  
        <option> Carrer </option>  
        <option> Carretera </option>  
        <option> Passatge </option>  
        <option> Passeig </option>  
        <option  value ="Placa" >Pla &ccedil;a</option>  
        <option  value ="Poligon" >Pol &iacute;gon</option>  
        <option> Rambla </option>  
        <option> Ronda</option>  
      </select>  
      <input  type ="hidden"  name="via"  value =" <?php  echo  ( $t_via );  ?>"  />  
      <select  name="nom_c" > 
        <option> --Selecciona l'adre &ccedil;a-- </option>  
        <?php  
        //Ens conectem a la base de dades :  
        mysql_connect ( "localhost" ,  "root" ,  "" );  
        mysql_select_db ( "pfc" );  
        $result =mysql_query ( "Select * from taula Where (VIA=' $t_via ' )" );  
        $result  = mysql_query ( "SELECT * FROM taula Where (VIA=' $t_via ')  
GROUP BY Carvia_DEN  ORDER BY Carvia_DEN " );  
            while  ( $row  = mysql_fetch_array ( $result ,  MYSQL_ASSOC))  
            {  
            echo  '<option 
value="' . $row [ "Carvia_DEN" ]. '">' . $row [ "Carvia_DEN" ]. '</option>' ;  
            }  
            mysql_free_result ( $result );  
        ?> 
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      </select>  
      <input  name="numeroo"  type ="text"  onkeyup ="this.value = 
this.value.replace(no_digit, '')"  value ="Introdueix el n&uacute;mero"  />  
      <input  type ="submit"   name="Submit"   value ="Enviar" > 
    </form></td>      
    <td  width ="129"  background ="logo.jpg" ><form   
action ="versio6_index.html"  method ="post"  base  target ="_top" > 
  <input  name="Netejar"  type ="submit"  id ="Netejar"  
action ="versio6_index.html"  value ="Netejar"  />  
</form>   </td>  
    </form><td  width ="129"  background ="logo.jpg" ><a target ="_blank"  
href ="http://www.epseb.upc.edu/" ><img  src ="logo_epseb.jpg"  width ="68"  
height ="43"  border ="0"  /></a></td>  
  </tr>  
</table>  
<p>&nbsp;</p>  
</body>  
</html>  
 

� Fitxer versio7_v1.html (conté el mapa inicial, sense selecció): 

<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
    <head>  
      <meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=utf-8"  />   
      <title> PFC SIG Electoral </title>   
      <script  
src ="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false" ></script>  
      <script  src ="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js" ></script>   
      <!--<script src="C:/OL29/OL29/OpenLayers.js"></scri pt>-->   
        <style  type ="text/css" > 
            body { 

                font-family: Verdana, Geneva, Arial , Helvetica, sans-serif; 
                font-size: small; 
            } 
            #toolbar { 
                position: relative; 
                padding-bottom: 0.5em; 
                display: none; 
            }             
           
            #toolbar ul li a { 
                font-weight: bold; 
                font-size: smaller; 
                vertical-align: middle; 
                color: black; 
                text-decoration: none; 
            } 
 
            #toolbar ul li a:hover { 
                text-decoration: underline; 
            } 
             
            #toolbar ul li * { 
                vertical-align: middle; 
            } 
 
            #map {        
                    width: 1200px; 
                    height: 500px; 
                    border: 4px solid green; 
                } 
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            #wrapper { 
                width: 497px; 
            } 
             
            #location { 
                float: right; 
            } 
             
            #options { 
                position: absolute; 
                left: 1115px; 
                top: 125px; 
                z-index: 3000; 
            } 
            table.featureInfo, table.featureInfo td , table.featureInfo th { 
                border: 1px solid #ddd; 
                border-collapse: collapse; 
                margin: 0; 
                padding: 0; 
                font-size: 90%; 
                padding: .2em .1em; 
            } 
             
        .Estilo1 {font-size: x-small} 
        </style>  
 
         
        <script  defer ="defer"  type ="text/javascript" > 
            var map ;  
            var untiled ;  
            var tiled ;  
            var pureCoverage = false;  
 
            OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 5;  
            // fer que OpenLayers acordi l'escala al WMS  
            OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 25.4  /  0.28 ;  
         
            function init (){  
                // donar per defecte el tipus d'imatge  
                format = 'image/png' ;  
    
                var bounds = new OpenLayers.Bounds (  
                    247351.90854265384 ,  5147656.984789076 ,  
                    254476.35595342336 ,  5154989.519990878  
                );  
                var options = {  
                    controls :  [],  
                    maxExtent :  bounds ,  
                    maxResolution :  'auto' ,  
                    projection :  "EPSG:900913" ,  
                    units :  'm'  
                };  
                map = new OpenLayers.Map ( 'map' ,  options );  
                 
                // definim la capa tiled  
                tiled = new OpenLayers.Layer.WMS (  
                    "Parcelari" ,  "http://localhost:8080/geoserver/wms" ,  
                    {  
                        layers :  'pfc:Parcelari' ,  
                        transparent :  "true" ,  
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                        styles :  '' ,  
                        format :  format ,  
                        tiled :  'true' ,  
                        tilesOrigin :  map.maxExtent.left + ','  + 
map.maxExtent.bottom 
                    },  
                    {  
                        buffer :  0,  
                        displayOutsideMaxExtent :  true 
                    }   
                );  
             
                // definim la capa untiled  
                untiled = new OpenLayers.Layer.WMS (  
                    "Parcelari" ,  "http://localhost:8080/geoserver/wms" ,  
                    {  
                        layers :  'pfc:Parcelari' ,  
                        styles :  '' ,  
                        format :  format 
                    },  
                    { singleTile :  true,  ratio :  1}   
                );  
                // definim les capes de google  
                var gmap = new OpenLayers.Layer.Google ( "Google Streets" ,   
                { numZoomLevels :  20});  
                var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google ( "Google 
Hybrid" ,{ type :  google.maps.MapTypeId.HYBRID ,  numZoomLevels :  20});  
             
            //afegim les capes definides al mapa  
                map.addLayers ([ tiled ,  untiled ,  gmap ,  ghyb ]);  
                 
            // afegim totes les eines al mapa    
               map.zoomToMaxExtent ();                 
                map.addControl ( new 
OpenLayers.Control.LayerSwitcher ({ 'ascending' : false}));   
                map.addControl ( new 
OpenLayers.Control.MousePosition ({ numDigits : 2,  separator : " / " ,  
suffix : "&nbsp;&nbsp;-> UTM: WGS84" ,  position :  new OpenLayers.Pixel ( 607 ,  
770 )}));   
                map.addControl ( new 
OpenLayers.Control.ScaleLine ({ bottomOutUnits :  '' ,  bottomInUnits : '' ,  
position :  new OpenLayers.Pixel ( 2,  600 )}));                 
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.PanZoomBar ());                  
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.MouseToolbar ());                
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.Scale ( $( 'scale' )));                
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.OverviewMap ());             
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults ());            
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.PanZoom ());   
                 
                var options = document.getElementById ( "options" );  
                options.onclick = toggleControlPanel ;  
                 
                 
                 
                var options = document.getElementById ( "options" );  
                options.onclick = toggleControlPanel ;  
            }  
             
             
            function toggleControlPanel ( event ){  
                var toolbar = document.getElementById ( "toolbar" );  
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                if ( toolbar.style.display == "none" )  {  
                    toolbar.style.display = "block" ;  
                }  
                else {  
                    toolbar.style.display = "none" ;  
                }  
                event.stopPropagation ();  
                map.updateSize ()  
            }  
   
            function updateFilter (){  
                if( pureCoverage )  
                  return;  
             
                var filterType = 
document.getElementById ( 'filterType' ). value ;  
                var filter = document.getElementById ( 'filter' ). value ;  
                 
                                
                var filterParams = {  
                    filter :  null ,  
                    cql_filter :  null ,  
                    featureId :  null 
                };  
                 
                filterParams [ "featureId" ]  = filter ;  
                 
                 
                mergeNewParams ( filterParams );  
            }  
             
             
            function resetFilter ()  {  
                if( pureCoverage )  
                  return;  
             
                document.getElementById ( 'filter' ). value = "" ;  
                updateFilter ();  
            }  
             
            function mergeNewParams ( params ){  
                tiled.mergeNewParams ( params );  
                untiled.mergeNewParams ( params );  
            }  
             
        </script>  
    </head>  
 
    <body  onLoad ="init()" >       
        <div  id ="map" ></div>  
        <table  width ="1100"  border ="0" > 
          <tr>  
            <td  width ="656" ><p>No troba la seva direcció? </p>  
            <p>Envia'ns els seus suggeriments o esmenes fent clic <a 
target ="_blank"  href ="contacte_v1.html" >aquí </a> . </p></td>  
            <td  width ="428" ><h4 align ="right"  class ="Estilo1" >Aplicació SIG 
per a les eleccions </h4>  
            <p align ="right"  class ="Estilo1" ><strong> © </strong>  2011 Aleix 
Casanovas Pratdesaba </p></td>  
          </tr>  
        </table>  
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        <h4 align ="right" >&nbsp;</h4>  
</body>   
 
</html>  
 

� Fitxer versio7_v2.php (conté el mapa final, amb la selecció): 

<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
    <head>  
      <meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=utf-8"  />   
      <title> PFC SIG Electoral </title>   
      <script  
src ="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false" ></script>  
      <script  src ="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js" ></script>   
      <!--<script src="C:/OL29/OL29/OpenLayers.js"></scri pt>-->   
        <style  type ="text/css" > 
            body { 
                font-family: Verdana, Geneva, Arial , Helvetica, sans-serif; 
                font-size: small; 
            } 
            #toolbar { 
                position: relative; 
                padding-bottom: 0.5em; 
                display: none; 
            } 
             
            #toolbar ul { 
                list-style: none; 
                padding: 0; 
                margin: 0; 
            } 
             
            #toolbar ul li { 
                float: left; 
                padding-right: 1em; 
                padding-bottom: 0.5em; 
            } 
             
            #toolbar ul li a { 
                font-weight: bold; 
                font-size: smaller; 
                vertical-align: middle; 
                color: black; 
                text-decoration: none; 
            } 
 
            #toolbar ul li a:hover { 
                text-decoration: underline; 
            } 
             
            #toolbar ul li * { 
                vertical-align: middle; 
            } 
 
            #map {        
                    width: 1200px; 
                    height: 500px; 
                    border: 4px solid green; 
                } 
             
            #wrapper { 
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                width: 497px; 
            } 
             
            #location { 
                float: right; 
            } 
             
            #options { 
    position: absolute; 
    left: 1115px; 
    top: 125px; 
    z-index: 3000; 
    visibility: hidden; 
            } 
 
            table.featureInfo, table.featureInfo td , table.featureInfo th { 
                border: 1px solid #ddd; 
                border-collapse: collapse; 
                margin: 0; 
                padding: 0; 
                font-size: 90%; 
                padding: .2em .1em; 
            } 
             
        </style>  
 
         
        <script  defer ="defer"  type ="text/javascript" > 
            var map ;  
            var tiled ;  
            var pureCoverage = false;  
             
            OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 5;  
            // fer que OpenLayers acordi l'escala al WMS  
            OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 25.4  /  0.28 ;  
         
         
            function init (){  
                // donar per defecte el tipus d'imatge  
                format = 'image/png' ;  
    
                var bounds = new OpenLayers.Bounds (  
                    247351.90854265384 ,  5147656.984789076 ,  
                    254476.35595342336 ,  5154989.519990878  
                );  
                var options = {  
                    controls :  [],  
                    maxExtent :  bounds ,  
                    maxResolution :  'auto' ,  
                    projection :  "EPSG:900913" ,  
                    units :  'm'  
                };  
                map = new OpenLayers.Map ( 'map' ,  options );  
                 
                // definim la capa tiled  
                tiled = new OpenLayers.Layer.WMS (  
                    "Selecci&oacute;" ,  
"http://localhost:8080/geoserver/wms" ,  
                    {  
                        layers :  'pfc:Seleccio' ,  
                        transparent :  "true" ,  
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                        styles :  '' ,  
                        format :  format ,  
                        tiled :  'true' ,  
                        tilesOrigin :  map.maxExtent.left + ','  + 
map.maxExtent.bottom 
                    },  
                    {  
                        buffer :  0,  
                        displayOutsideMaxExtent :  true 
                    }   
                );  
                    // definim la capa parcelari     
                parcelari = new OpenLayers.Layer.WMS (  
                    "Parcelari" ,  "http://localhost:8080/geoserver/wms" ,  
                    {  
                        layers :  'pfc:Parcelari' ,  
                        styles :  '' ,  
                        format :  format 
                    },  
                    { singleTile :  true,  ratio :  1}   
                );  
                 
                // definim les capes de google  
                var gmap = new OpenLayers.Layer.Google ( "Google Streets" ,  // 
the default  
                { numZoomLevels :  20});  
                var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google ( "Google 
Hybrid" ,{ type :  google.maps.MapTypeId.HYBRID ,  numZoomLevels :  20});  
            // afegim les capes definides al mapa  
                map.addLayers ([ parcelari ,  tiled ,  gmap ,  ghyb ]);  
                 
                //afegim les eines al mapa  
               map.zoomToMaxExtent ();                 
                map.addControl ( new 
OpenLayers.Control.LayerSwitcher ({ 'ascending' : false}));   
                map.addControl ( new 
OpenLayers.Control.MousePosition ({ numDigits : 2,  separator : " / " ,  
suffix : "&nbsp;&nbsp;-> UTM: WGS84" ,  position :  new OpenLayers.Pixel ( 607 ,  
770 )}));   
                map.addControl ( new 
OpenLayers.Control.ScaleLine ({ bottomOutUnits :  '' ,  bottomInUnits : '' ,  
position :  new OpenLayers.Pixel ( 2,  600 )}));                 
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.PanZoomBar ());                  
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.MouseToolbar ());                
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.Scale ( $( 'scale' )));                
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.OverviewMap ());             
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults ());            
                map.addControl ( new OpenLayers.Control.PanZoom ());   
                  
                var options = document.getElementById ( "options" );  
                options.onclick = toggleControlPanel ;  
            }  
             
             
            function toggleControlPanel ( event ){  
                var toolbar = document.getElementById ( "toolbar" );  
                if ( toolbar.style.display == "none" )  {  
                    toolbar.style.display = "block" ;  
                }  
                else {  
                    toolbar.style.display = "none" ;  
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                }  
                event.stopPropagation ();  
                map.updateSize ()  
            }  
   
            function updateFilter (){  
                if( pureCoverage )  
                  return;  
             
                var filterType = 
document.getElementById ( 'filterType' ). value ;  
                var filter = document.getElementById ( 'filter' ). value ;  
                          
                var filterParams = {  
                    filter :  null ,  
                    cql_filter :  null ,  
                    featureId :  null 
                };  
                 
                filterParams [ "featureId" ]  = filter ;  
                 
                mergeNewParams ( filterParams );  
            }  
                        
            function resetFilter ()  {  
                if( pureCoverage )  
                  return;  
             
                document.getElementById ( 'filter' ). value = "" ;  
                updateFilter ();  
            }  
             
            function mergeNewParams ( params ){  
                tiled.mergeNewParams ( params );  
                untiled.mergeNewParams ( params );  
            }             
        </script>  
    </head>  
    <body  onLoad ="init(); updateFilter()" ; > 
    <?php  
    //rebem les dades via i nom del carrer  
        $via =$_POST[ 'via' ];  
        $carrer =$_POST[ 'nom_c' ];  
        $id_via ="" ;  
        $nom_col ="" ;  
        $dir_colegi ="" ;  
        $resultat ="" ;  
        $colegi ="" ;  
 
        $numero =$_POST[ 'numeroo' ];  
        // conectem a la base de dades per seleccionar el c arrer, numero i 
via que ha introduit l'usuari  
        mysql_connect ( "localhost" ,  "root" ,  "" );  
        mysql_select_db ( "pfc" );  
        $query =mysql_query ( "Select * from taula Where (Carvia_DEN=' $carrer ' 
and NUMERO=$numero  and VIA=' $via ')" );  
 
    // rebem el codi de la parcela introduida per l'usu ari  
    //la cerquem en el mapa  
        while ( $row =mysql_fetch_array ( $query )){  
            $resultat ="Seleccio." . $row [ "Id" ];  



72 SIG Electoral 

 

            $id_colegi =$row [ "Input_FID" ];  
             
            if  ( " $id_colegi " ==0){  
            $colegi =",Seleccio.181" ;  
            $dir_colegi ="Carrer Narcis Verdaguer i Callis, 7, Vic" ;  
            $nom_col ="SAGRAT COR";}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==1){  
            $colegi =",Seleccio.1310" ;  
            $dir_colegi ="Carrer Pla del Maset, 5, Vic" ;  
            $nom_col ="CEIP SENTFORES" ;}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==2){  
            $colegi =",Seleccio.1791" ;  
            $dir_colegi ="Carrer Historiador Ramon d'Abadal, 5, Vic" ;  
            $nom_col ="EL SUCRE" ;}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==3){  
            $colegi =",Seleccio.2319" ;  
            $dir_colegi ="Avinguda Rafael de Casanova, 33, Vic" ;  
            $nom_col ="SALARICH" ;}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==4){  
            $colegi =",Seleccio.3315" ;  
            $dir_colegi ="Carrer Soletat, 13, Vic" ;  
            $nom_col ="BALMES";}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==5){  
            $colegi =",Seleccio.3597" ;  
            $dir_colegi ="Carrer Jaume I el conqueridor, 19, Vic" ;  
            $nom_col ="ESCOLA ESTEL" ;}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==6){  
            $colegi =",Seleccio.4589" ;  
            $dir_colegi ="Avinguda Montseny, 16, Vic, Barcelona" ;  
            $nom_col ="CENTRE CIVIC MONTSENY";}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==7){  
            $colegi =",Seleccio.5532" ;  
            $dir_colegi ="Placa Don Miquel de Clariana, 3, Vic" ;  
            $nom_col ="PALAU BOJONS";}  
             
            elseif  ( " $id_colegi " ==8){  
            $colegi =",Seleccio.6771" ;  
            $dir_colegi ="Carrer Sant Miquel Xic, 2, Vic" ;  
            $nom_col ="GUILLEM DE MONTRODON";}  
        }  
        mysql_free_result ( $query );  
        mysql_close ();  
 
         
        if  ( $nom_col =="" ){  
        echo  "No s'ha trobat l'adreça indicada a la base de dade s, si us 
plau reviseu que l'adreça introduïda és correcta. E n cas que ho sigui, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres fent clic " ;   
        echo  "<a href='contacte_v1.html' target='_blank'>aquí.</ a>"  ;  
        exit ;  
        }  
        else {  
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        echo  "L'escola electoral assignada per l'adreça: " . $via . " 
" . $carrer . ", " . $numero . ", Vic. És<b> " . $nom_col . " </b>situada a: 
" . $dir_colegi . "." ;}  
         
        ?> 
     
        <div  id ="toolbar"  style ="display: none;" > 
            <ul>  
                    <div  id ="filterType" > 
                        <option  value ="fid" >Municipi - Vic </option>  
                    </div>  
                    <input  type ="text"  size ="80"  id ="filter"  value =<?php  
echo (( " $resultat " ).( " $colegi " ))  ?>> 
 
                    <img  id ="updateFilterButton"  
src ="http://localhost:8080/geoserver/openlayers/img/eas t-mini.png"  
oClick= "updateFilter()"  title ="Cercar" />  
                    <img  id ="resetFilterButton"  
src ="http://localhost:8080/geoserver/openlayers/img/can cel.png"  
onClick ="resetFilter()"  title ="Esborrar" />  
                </li>  
            </ul>  
        </div>  
        <div  id ="map" ><img  
src ="http://localhost:8080/geoserver/options.png"  name="options"  width ="28"  
id ="options"  title ="Mostra/Amaga la cerca" /></div>  
     
 
    <form  method ="post"  action ="versio6_googlemaps.php" > 
      <div  id ="Layer2" > 
        <input  name="inici"  type ="hidden"  value = " <?php  echo  $via . " 
" . $carrer . ", " . $numero . ", 08500 Vic" ;  ?>" > 
        <input  type ="hidden"  name="fi"  value =" <?php  echo  $dir_colegi ;  ?>" > 
        <input  name="entrar"  type ="submit"  id ="entrar"  value ="Obtenir 
ruta" > 
        <p align ="right" ><strong> ©  </strong> 2011 Aleix Casanovas 
Pratdesaba </p>  
      </div>  
         
         
    </form>  
 
    </body>  
 
</html>  
 

� Fitxer versio6_googlemaps.php (conté la ruta a peu de l’aplicació): 

<html>  
<head>  
<title> PFC_AleixCasanovas_APIgooglemaps </title>  
<meta  name="viewport"  content ="initial-scale=1.0, user-scalable=no"  />  
 
<a name="fb_share"  type ="button"  
share_url= "http://www.sigelectoral.site50.net/" >Compartir 
l'aplicaci &oacute; a Facebook </a>   
<script  src ="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share "  
type ="text/javascript" ></script>  
 
<script  type ="text/javascript"  
src ="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&la nguage=es" > 
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//introduïm l'adre ça on ens connectarem i utilitzem l'idioma castellà  
</script>  
<script  type ="text/javascript" > 
  var directionsDisplay ;  
  var directionsService = new google.maps.DirectionsService ();  
  var map ;  
  var oldDirections = [];  
  var currentDirections = null ;  
 
  function initialize ()  {  
    //posem el zoom adequat, i  la latitud i longitud d e la nostra zona  
    var myOptions = {  
      zoom :  14 ,  
      center :  new google.maps.LatLng ( 41.93 , 2.256 ),  
      mapTypeId :  google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
    }  
    map = new google.maps.Map ( document.getElementById ( "map_canvas" ),  
myOptions );  
 
    directionsDisplay = new google.maps.DirectionsRenderer ({  
        'map' :  map ,  
        'preserveViewport' :  true,  
        'draggable' :  true 
    });  
    
directionsDisplay.setPanel ( document.getElementById ( "directions_panel" ));  
 
    google.maps.event.addListener ( directionsDisplay ,  'directions_changed' ,  
      function()  {  
        if ( currentDirections )  {  
          oldDirections.push ( currentDirections );  
          setUndoDisabled ( false);  
        }  
        currentDirections = directionsDisplay.getDirections ();  
      });  
 
    setUndoDisabled ( true);  
 
    calcRoute ();  
  }  
   

  //per calcular la ruta, rebem l'adre ça d'inici i de fi introu its per 

l'usuari i calculats per l'aplicació respectivament  
  function calcRoute ()  {  
        var inici = " <?php  echo  $_POST[ "inici" ] ?>" ;  
        var fi = " <?php  echo  $_POST[ "fi" ] ?>" ;  
    var request = { origin :  inici ,  destination :  fi ,  travelMode :  
google.maps.DirectionsTravelMode.WALKING };  
    directionsService.route ( request ,  function( response ,  status )  {  
      if ( status == google.maps.DirectionsStatus.OK )  {  
        directionsDisplay.setDirections ( response );  
      }  
    });  
  }  
  function undo ()  {  
    currentDirections = null ;  
    directionsDisplay.setDirections ( oldDirections.pop ());  
    if (! oldDirections.length )  {  
      setUndoDisabled ( true);  
    }  
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  }  
  function setUndoDisabled ( value )  {  
    document.getElementById ( "undo" ). disabled = value ;  
  }  
</script>  
</head>  
<body  onLoad ="initialize()" > 
 
<div  id ="map_canvas"  style ="float:left;width:70%;height:100%" ></div>  
<div  style ="float:right;width:30%;height:100%;overflow:auto" > 
  <button  id ="undo"  style ="display:block;margin:auto"  onClick ="undo()" >Undo 
  </button>  
  <div  id ="directions_panel"  style ="width:100%" ></div>  
</div>  
</body>  
</html>  
 

� Fitxer contacte_v1.html (pàgina encarregada de mostrar el formulari de suggeriments 

al client): 

<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head>  
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=iso-8859-1"  />  
<title> Contacte </title>  
<style  type ="text/css" > 
<!-- 
.Estilo1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif } 
.Estilo3 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif ; font-weight: bold; } 
-->  
</style>  
</head>  
 
<body>  
    <form  name="formulari"  method ="post"  action ="enviar_v1.php" > 
      <label>  
      <div  align ="center" ><span  class ="Estilo1" > <br  />  
      <br  />  
      <br  />  
      <br  />  
      <strong> Nom:</strong></span></div>  
      <div  align ="center" ><br  />  
        <input  name="nom"  type ="text"  size ="50"  />  
        <br  />  
        <br  />  
      </div>  
      <label>  
      <div  align ="center" ><span  class ="Estilo3" > E-mail: </span></div>  
      <div  align ="center" ><br  />  
            <input  name="email"  type ="text"  size ="50"  />  
            <br  />  
          <br  />  
      </div>  
        <label>   
        <div  align ="center" ><span  class ="Estilo3" >Assumpte: </span></div>  
        <div  align ="center" ><br  />  
            <input  name="assumpte"  type ="text"  size ="75"  />  
            <br  />  
          <br  />  
      </div>  
        <label>  
        <div  align ="center" ><span  class ="Estilo3" > Comentari: </span></div>  
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        <div  align ="center" ><br  />  
            <textarea  name="comentari"  cols ="100"  rows ="10" ></textarea>  
            <br  />  
          <br  />  
            <input   name="Enviar"  type ="submit"  id ="enviar"   value ="Enviar"  
/>  
      </div>  
    </form>     
</body>  
</html>  
 

� Fitxer enviar.php (és l’encerregat d’enviar el formulari): 

<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head>  
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=iso-8859-1"  />  
<title> Documento sin t &iacute;tulo </title>  
</head>  
 
<body>  
<?php  
 
$nom = "" ;  
$email  = "" ;  
$assumpte  = "" ;  
$comentari  = "" ;  
 
$email_enviar = "sigelectoral@gmail.com" ;  
$nom = $_POST[ 'nom' ];  
$email  = $_POST[ 'email' ];  
$assumpte  = $_POST[ 'assumpte' ];  
$comentari  = $_POST[ 'comentari' ];  
 
if  ( mail ( " $email_enviar " ,  " $assumpte " , " 
S'ha enviat la segent informaci �sde l'aplicaci �G per a les eleccions: 
Nom: $nom 
E-mail: $email  
Assumpte: $assumpte  
Comentari: $comentari " ,  " $email " )){  
echo  "Missatge enviat correctament, gr �es $nom" ;}  
else {  
echo  "No s'ha pogut enviar el missagte, sisplau introdue ixi totes les 
dades" ;}  
 
?> 
</body>  
</html>  
 

 

 

 


