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Resum 
 
L'objectiu d'aquest treball de fi de carrera és aconseguir que tot el software 
utilitzat per els/les treballadors/es del consistori sigui propietat de l'Ajuntament. 
 
Per a dur a terme aquest projecte calen els següents coneixements previs de 
les tecnologies de programació: PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery i 
MSSQL.  
 
En aquesta documentació es presenta, en ordre cronològic i de manera 
concisa, els passos que s'han dut a terme per a elaborar el nou web i la 
intranet municipal.  
 
Al 1r capítol s’expliquen els motius del canvi, el perquè s’ha arribat a aquest 
punt i una comparativa amb altres tecnologies i sistemes, sent el punt inicial 
del camí d’aquest projecte. 
 
Al 2n capítol es descriuen cadascuna de les tecnologies de programació 
utilitzades, per a saber el seu funcionament i rendiment. 
 
Al 3r capítol es mostren totes les funcionalitats i els requeriments, funcionals i 
no funcionals, de l’aplicació. A més, en aquest punt es tracta sobre la 
seguretat del lloc i com prevenir els atacs o la utilització incorrecta per part 
dels usuaris i/o visitants. 
 
Al 4t capítol es mostren les tasques fetes en aquest treball de fi de carrera, 
completant el procés amb el diagrama de Gantt, de manera que s’observa 
l’evolució del projecte. 
 
Els darrers capítols tracten dels conceptes més específics i tècnics de la 
documentació, mostrant la codificació utilitzada, les relacions entre les taules 
de les bases de dades, el disseny de cadascuna de les interfícies, etc. 
 
Amb la finalització del projecte s’han complert els objectius proposats en el seu 
plantejament, i s’han esdevingut una millora de coneixements per part de 
l’estudiant i un estalvi significatiu en les arques municipals. 
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Overview 
 
The target of this final project is to achieve that all the software used by our 
enterprise workers is owned by the Town Hall. 
 
In order to carry out this project it’s mandatory to have previous knowledge 
about programming technologies such as: PHP, HTML, CSS, JavaScript, 
jQuery and MSSQL. 
 
The information presented, concisely and in chronological order, shows the 
steps that should be taken for developing a new website and a local intranet. 
 
In chapter 1 you will find the reasons of this proposal of change setting the 
starting point of this project, explaining why we have reached this point and a 
comparison with other technologies and systems. 
 
The 2nd chapter describes each of the technologies used for programming, to 
know its functionality and performance. 
 
In the 3rd chapter lists all the functions and requirements, functional and non-
functional of the system. Also it has a special mention on security and how to 
prevent attacks or misuse from users and visitors. 
 
The 4th chapter lists the tasks carried out in the final project, completing the 
process with Gantt’s Chart in order to graphically observe the evolution of the 
project. 
 
The last chapters have to do with more specific concept and technical 
documentation, showing the encoding that has been used, the relationships 
between the database tables, the design of each of the interfaces, etc. 
 
Once this final project has been completed and the objectives set on the 
introduction have been met. The overall analysis has several positive remarks, 
on one hand, it has improved the student’s level of knowledge on this matter 
and on the other hand it should be acknowledged the significant savings it 
produces on the Municipal Treasury.  
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INTRODUCCIÓ 
 
Donada la crisi que arrossega el país des de l’any 2007, els ajuntaments, igual 
que les empreses privades, s’han vist obligats a iniciar plans d’ajust de les 
seves despeses en veure reduïts considerablement els seus ingressos. Aquest 
també és el cas de l’Ajuntament d’Esparreguera, on el pla d’ajust engegat l’any 
2009, amb l’objectiu de reduir i ajustar al màxim possible el capítol de despeses 
corrents, va donar lloc a un seguit de decisions en l’àmbit del programari 
informàtic. 
 
Entre d’altres mesures destaca, com a més important i pel seu estalvi 
econòmic, la decisió de canviar l’actual gestor de continguts per un sistema 
propi, fet que permetrà contractar un hosting (allotjament web) amb uns costos 
molt menors, ja que el sistema actual era propietari de l’empresa eBD i només 
el distribuïdor de l’eina possibilitava el seu allotjament web. 
 
Es va presentar l’opció que aquest ambiciós repte estigués desenvolupat com a 
treball de fi de carrera, aprofitant els avantatges i les possibilitats de docència i 
d’aprenentatge que oferia un projecte d’aquest tipus. A més de desenvolupar el 
nou web, i aprofitant les sinergies, és va decidir incorporar també un altre gran 
projecte: el desenvolupament de la Intranet Municipal, també com a sistema 
propi. La Intranet Municipal és un lloc web on els treballadors tenen accés als 
recursos i serveis que ofereix l’Ajuntament per a cadascun dels col·lectius que 
l’integren. 
 
A més, el nou Web municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera incorpora la seu 
electrònica, que és un instrument de relació electrònica amb els ciutadans del 
qual ha de disposar obligatòriament l’administració (segons La Llei d'accés 
electrònic dels ciutadans a l'administració, coneguda com LAECSP i també com 
a Llei 11/2007 de 22 de juny) on es garanteix la identificació inequívoca i plena 
de l’administració titular i la veracitat, autenticitat i vigència de tots els 
continguts. 
 
Aquest treball de fi de carrera té com objectiu aconseguir que tot el software 
sigui propietat de l’Ajuntament, juntament amb el gestor de tramitació, el 
sistema d’informació ciutadana, el gestor de registre, el gestor de decrets, etc. 
 
Aquesta memòria descriu en ordre lògic el procés de desenvolupament del nou 
web i la intranet municipal, des de la situació actual amb eBD, la decisió 
d’utilitzar un entorn o un altre per realitzar la migració, els requeriments 
necessaris perquè sigui possible, l’estimació del temps necessari, el contingut 
de la part tècnica i els resultats i conclusions finals després d’un llarg procés de 
migració del web i la creació de la Intranet Municipal.   
 
Al final de 2012 i després de l’acabament d’aquest treball de fi de carrera, el 
Departament de Sistemes d’Informació, Telecomunicació i Seguretat de 
l’Ajuntament d’Esparreguera rescindirà el contracte del gestor de continguts 
web amb l’empresa eBD i li agrairà el servei prestat per aquesta empresa 
durant els darrers 10 anys. 
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CAPÍTOL 1. ANÀLISI D’ANTECEDENTS I COMPARATIVA 
 

1.1. Descripció de l’aplicació anterior 
 
A l’any 2002 es va dur a terme una gran inversió per a contractar una aplicació 
que tenia molt bones referències en el sector, propietat de l’empresa eBD 
(http://www.ebdsoft.com). Entre els seus clients principals figuraven empreses 
com TVE, D-link, Lacoste, Telefónica, Terra i el Ministeri de l’Interior del Govern 
d’Espanya, que utilitzaven aquesta aplicació per a desenvolupar el seu lloc 
web. 
 
Aquesta aplicació permet crear, modificar i eliminar apartats a través d’un 
gestor de continguts1 i disposa d’una àmplia llibreria de widgets (aplicacions).  
 
El llenguatge de programació que utilitza s’anomena eBDML, és un llenguatge 
de marcat d’hipertext propi de l’empresa. De totes maneres, no cal utilitzar-lo, ja 
que es poden crear nous apartats mitjançant el gestor de continguts. 
 
Cal dir que l’aplicació en entorn test resideix en un servidor local de 
l’Ajuntament i la part de producció, en un servidor de hosting. L’administrador 
treballa al servidor local i es traspassa diàriament i de manera automàtica (a 
través d’un script de sincronització creat per l’empresa eBD) tot el contingut del 
servidor local (pàgines i dades) al servidor de hosting, que és el web d’accés al 
públic www.esparreguera.cat.  
 
D’aquesta manera es poden realitzar modificacions sobre el web que no són 
visibles pel públic i es treballa sobre un entorn molt més ràpid. 
 
Vegeu el funcionament d’aquesta eina a l’ANNEX I. 
 
 

1.2. Motivació i objectius de la nova aplicació 
 
eBD presenta una sèrie de problemes: 
 

a) Un cost molt elevat; és el problema principal. 
 

b) Com que utilitza un llenguatge de programació propi (eBDML), la 
problemàtica augmenta quan s’intenta sortir de les possibilitats del 
programa i obliga a contactar amb el suport tècnic, el qual és lent i sovint 
no sap donar resposta a propostes que se surten de l’aplicació. Això té 
com a conseqüència una corba d’aprenentatge molt elevada. 

 
 

 
1
 Programa que permet crear una estructura de suport (framework) per a la creació i administració de continguts. 
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c) És molt pràctic per realitzar coses senzilles (vegeu l’ANNEX I, es mostra 
un exemple del funcionament d’eBD), però molt difícil per a realitzar 
seccions personalitzades per un administrador amb grans coneixements 
de programació. 
 

d) Limitació de tràfic de baixada. 
 

Entre aquests i altres problemes que presenta l’aplicació es va decidir 
traspassar el nou web i crear la Intranet Municipal en un entorn propi amb les 
característiques següents: 
 

a) Contractació d’un servidor web dedicat.  
NOTA: Quan la migració del nou Web Municipal s’hagi completat, es 
revisaran alguns aspectes fonamentals com el posicionament SEO 
(posicionament en cercadors web). Vegeu les claus principals per a 
aconseguir un bon posicionament a l’ANNEX II. 
 

b) La metodologia de treball serà la mateixa, es disposarà d’un servidor 
web local de test i un servidor web dedicat de hosting per a producció. 
L’administrador treballarà sobre el servidor web local i es farà un script 
(programa) de sincronització per a traspassar les dades al servidor web 
dedicat. 
 
La Intranet Municipal no existirà al servidor web dedicat de hosting per a 
producció, ja que serà una eina utilitzada pels treballadors a nivell intern. 
Només serà possible fer-la servir a través de la connexió de xarxa d’àrea 
local de l’Ajuntament. 
 

c) Desenvolupament del nou web i de la intranet municipal utilitzant 
estàndards web i software lliure. 
 

d) Els llenguatges de programació utilitzats són HTML, PHP, JavaScript , 
jQuery  per a la presentació de documents, CSS per al full d’estils, 
MSSQL per a la gestió i manteniment de les dades i XML per a rebre les 
respostes de les peticions HTTP realitzades als webservices. Aquests 
últims són necessaris per a l’apartat de la Carpeta Ciutadana 
(autenticació amb certificat digital o DNI electrònic), dins de l’apartat Seu 
electrònica.  
 
Aquestes tecnologies s’expliquen amb detall al capítol 2. 
 

e) A falta del web i la Intranet Municipal, la resta del programari ha sigut 
desenvolupat pel Departament de Sistemes d’Informació, 
Telecomunicació i Seguretat.  
 
Un cop acabi el projecte, tot el programari serà propietat de l’Ajuntament 
d’Esparreguera i estarà totalment integrat amb la resta de programes. 
Tots utilitzen el motor de base de dades Microsoft SQL Server . 
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A més, amb aquest treball de fi de carrera, l’Ajuntament d’Esparreguera 
s’estalviarà aproximadament 5.000 euros anuals entre llicències i manteniment 
de l’aplicació eBD. 
 
 

1.3. La nostra aplicació en comparació amb altres 
 
Com s’ha comentat en diverses ocasions, el nou web i la Intranet Municipal 
s’han desenvolupat en un entorn propi utilitzant certes tecnologies.  
 
L’HTML és el llenguatge necessari per a la presentació i elaboració de les 
pàgines web, JavaScript i jQuery són llenguatges que permeten millores a la 
interfície de l’usuari (client) i fan que les pàgines web siguin dinàmiques, el full 
d’estils (CSS) és necessari per a definir la presentació dels documents, XML 
per a rebre les respostes de les peticions HTTP fetes als webservices i MSSQL 
per a la gestió i el manteniment de les dades. 
 
Es va escollir aquest últim per a integrar tot el programari de l’Ajuntament. 
D’aquesta manera, tot el software utilitza el mateix sistema per a la gestió i el 
manteniment de les dades. 
 
Actualment, les tecnologies de servidor  més utilitzades en el món de la 
programació web són les següents: 
 

1) PHP. 
2) ASP.net  (es descarta ASP perquè és la versió anterior). 

 
Per què es va optar per l’elecció de PHP? 
 
Aquesta decisió va ser consensuada entre l’equip del departament i va generar 
una sèrie d’avantatges i desavantatges que es comenten als apartats 1.3.1 i 
1.3.2. 
 
 

1.3.1. Avantatges de PHP vs ASP.net  
 

1) PHP és independent i funciona sobre qualsevol plataforma: Linux, Unix, 
Mac OS X i Windows. ASP.net només s’executa en plataforma Windows. 
 

2) LAMP és molt més popular entre les empreses de hosting (allotjament 
web), el cost mensual és inferior en comparació amb un hosting de 
Windows. ASP. net i IIS (servidor web i conjunt de serveis per a 
Windows) són gratuïts si es compra el sistema operatiu Microsoft 
Windows. 

 
3) PHP és open source (codi obert), per tant, és gratuït i les actualitzacions 

també són gratuïtes. 
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4) PHP s'interpreta al servidor, no es requereixen passos addicionals per 
veure els canvis realitzats al codi. ASP.net necessita ser compilat cada 
vegada que es modifica el codi. 
 

5) Els desenvolupadors de PHP tenen a la seva disposició un gran nombre 
d’editors: eclipse, netbeans, ultraedit, dreamweaver, etc. En canvi, els 
desenvolupadors d’ASP.net confien en Microsoft Visual Studio per 
ajudar-los a desenvolupar .NET, són estils diferents de programació. 

 
6) Rapidesa d’execució d’accés i consulta a la base de dades. La 

comunicació i interconnexió entre PHP i MySQL és més ràpida que entre 
ASP. net i MSSQL. 

 
7) Codi disponible a Internet. 

PHP és la tecnologia de servidor més utilitzada en el món de la 
programació web, per tant, existeixen molts exemples on es troba 
qualsevol solució mitjançant cercadors, fòrums, xats, etc.  
 

8) Baix consum de recursos de la màquina. 
  
 

1.3.2. Desavantatges de PHP vs ASP.NET  
 

1) Windows compta amb Microsoft Visual Studio per al desenvolupament 
d’aplicacions web en ASP.net.  
 
Aquest IDE és un dels programes més potents per al desenvolupament 
d’aplicacions. Té la capacitat d’utilitzar múltiples monitors, desacoblar les 
finestres del lloc original i acoblar-les en altres llocs de la interfície de 
treball i, a més, ofereix la possibilitat de crear aplicacions per moltes 
plataformes de Microsoft: Windows, Azure, Windows Phone 7 o 
SharePoint. 
 

2) ASP.net disposa d’un gran nombre de components fàcils de configurar 
en pocs passos.  
 
Per exemple, crear un formulari és molt senzill; només s’ha de configurar 
el control de servidor i arrossegar-lo dins de l’editor, s’aconsegueix un 
formulari validat en tots els seus camps al costat del client.  
 
Això significa que ASP.net genera codi JavaScript que realitza les 
validacions del costat del client i aconsegueix que l’aplicació sigui més 
ràpida. 

 
3) A diferència d’altres llenguatges que interpreten el codi, ASP.net és 

compilat, per aquest motiu és més ràpid. 
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4) ASP.net se sol escriure en C#. En termes generals, C# és més ràpid que 
PHP. 

 
5) Per a ASP.net hi ha moltes aplicacions i components creats per tercers, 

alguns fets amb AJAX (tecnologia per crear aplicacions interactives), que 
aconsegueixen una millora notable de l’aplicació. 
 
 

1.3.3. Plataformes i tecnologies utilitzades per llocs web  coneguts  
 
La taula següent mostra la plataforma i les tecnologies utilitzades pels llocs web 
més populars de la societat actual. 
 
 
Taula 1.1.  Plataformes i tecnologies utilitzades per llocs web coneguts 
 

Lloc web Actiu des de... Plataforma Tecnologies 

Google.com Novembre, 1998 Linux C, Java, C++,  
PHP i MySQL 

Facebook.com Febrer, 2004 Linux PHP, MySQL i 
C++ 

YouTube.com Febrer, 2005 Linux C, Java i MySQL 

Yahoo.com Agost, 1995 Linux C++, C, Java, 
PHP i MySQL 

MSN.com 
(propietat de 

Microsoft) 
Agost, 1995 Windows ASP.net 

Live.com 
(propietat de 

Microsoft) 
Agost, 2008 Windows ASP.net 

Wikipedia Gener, 2001 Linux PHP i MySQL 

Amazon.com Octubre, 1995 Linux C++, Java, J2EE 

Wordpress.com Novembre, 2005 Linux PHP i MySQL 
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CAPÍTOL 2. TECNOLOGIES UTILITZADES 

 

2.1. Relació entre tecnologies 
 
La tecnologia de servidor utilitzada en aquest treball de fi de carrera és PHP, 
però aquesta necessita d’altres tecnologies perquè l’aplicació web (el nou web i 
la Intranet Municipal) funcioni correctament. 
 
 

 
 

Fig. 2.1.  Relació entre tecnologies 
 
 
PHP és un llenguatge de programació del costat del servidor, això significa que 
el codi s’interpreta en el servidor i no en l’ordinador de l’usuari. 
 
El resultat del codi PHP interpretat s’envia al navegador del visitant en forma 
d’HTML, imatge, document, etc. D’aquesta manera, el navegador del visitant 
(client) no accedeix al codi font en PHP i només mostra el resultat en HTML. 
 
A la figura 2.1 es mostra un exemple on el navegador utilitzat pel client demana 
un document al servidor. En el cas que aquest document sigui un arxiu PHP, 
l’arxiu és interpretat i se n’envia el resultat al navegador. 
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Les dependències entre les tecnologies són les següents: 
 
� La informació s’emmagatzema en bases de dades. Per interactuar amb 

les taules que contenen la informació s’utilitza el llenguatge SQL. 
 
� El codi font escrit en PHP és invisible per al navegador web i per al 

client. El servidor s’encarrega d’executar el codi i d’enviar el resultat 
HTML al navegador. 

 
� El codi font escrit en JavaScript i jQuery s’utilitza en pàgines web HTML 

per a realitzar operacions al costat del client.  
 

� El full d’estils CSS defineix la presentació d’un document estructurat en 
HTML o XML. 

 
� L’aplicació web sol·licita, mitjançant peticions GET (mètode utilitzat per 

enviar els paràmetres a través de la URL) via HTTP, la informació 
necessària als webservices (només en l’apartat Seu electrònica > 
Carpeta Ciutadana ). Rep la resposta en forma de fitxers XML. 
 

A continuació s’explica cadascuna d’aquestes tecnologies, el seu 
funcionament, els avantatges i desavantatges i l’ús que se’ls dóna en aquest 
treball de fi de carrera.  
 
 

2.2. Bases de dades 
 

2.2.1. Què és una base de dades?  
 
Una base de dades és un conjunt de dades pertanyents a un mateix context 
emmagatzemades sistemàticament per al seu posterior ús. Actualment, a 
causa del desenvolupament tecnològic de camps com la informàtica, 
telecomunicacions i electrònica, la majoria de bases de dades són digitals i 
permeten emmagatzemar tipus de dades diferents. 
 
Per a la gestió i manipulació digital de les dades es necessiten uns programes 
anomenats sistemes gestors de bases de dades  (DBMS), que permeten 
emmagatzemar i posteriorment accedir a la informació de forma ràpida i 
estructurada. 
 
Hi ha diversos tipus de bases de dades  (a partir d’ara seran anomenades 
BBDD). Aquestes són explicades a l’ANNEX III.  
 
En aquest treball de fi de carrera s’utilitza el tipus de BBDD relacional . 
Aquestes es basen en la utilització de taules i relacions. De fet, aquest és el 
model més popular. 
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Les taules es representen gràficament com una estructura rectangular formada 
per files i columnes (vegeu la figura 2.2). Cada columna emmagatzema la 
informació sobre una propietat determinada de la taula (també anomenada 
atribut ), nom, DNI, cognoms, edat, etc. Cada fila  té una ocurrència o exemplar 
de la instància o relació representada per la taula (les files també se les 
anomena tuples). 
 
 

 
 

Fig. 2.2.  Representació d’una taula en el model relacional 
 
 
Mitjançant consultes  es poden afegir, modificar i eliminar dades, ordenar-les 
segons atribut, generar informes que contenen la informació desitjada, etc. 
 
Alguns dels avantatges d’utilitzar aquest model són els següents: 
 

1. Disposa d’eines per a evitar la duplicitat dels registres mitjançant claus 
primàries. 

2. Garanteix la integritat referencial: prohibeix col·locar valors en una clau 
externa que no estiguin reflectits a la taula on aquest atribut és clau 
primària.  

3. L’ordre de les files no importa. 
4. L’ordre de les columnes no importa. 
5. Cada atribut només pot prendre un valor en el domini en el qual està 

inscrit. 
NOTA: Els dominis permeten especificar els possibles valors vàlids per a un atribut.  

 
 

2.2.2. Avantatges i inconvenients  
 
Taula 2.1.  Avantatges i inconvenients de les BBDD 
 
Avantatges Inconvenients 

Millora de la integritat de les dades Complexitat 

Millora en l’accessibilitat de les dades Cost de l’equipament addicional 

Millora en la seguretat Vulnerable a errors 
Millora en el manteniment de les 
dades 

Només eficients amb un volum 
considerable de dades 

Augment de la concurrència Complexitat de recuperació de dades 
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Millora en els serveis de còpia de 
seguretat 

Gran quantitat de memòria a causa 
del software necessari 

Compartició i consistència de les 
dades  

Control sobre la redundància de les 
dades  

Interfícies i llenguatges de consulta 
que simplifiquen el tractament de les 
dades 

 

Augment de la concurrència  
 
 

2.2.3. Aplicació de les BBDD al treball de fi de carrera  
 
En aquest treball de fi de carrera s’utilitza SQL com a llenguatge d’interacció 
amb les BBDD. 
 
El DBMS utilitzat és Microsoft SQL Server 2008  i gestiona 2 BBDD, 
anomenades WEB i INTRANET. 
 
El disseny de les BBDD es representa amb el diagrama o model ER  (Entitat - 
Relació). És una eina pel modelat de dades que permet representar les entitats 
rellevants d’un sistema d’informació així com les seves relacions i propietats 
(vegeu els diagrames conceptuals de dades al capítol 5).  
 
Les característiques de les BBDD WEB i INTRANET són les següents: 
 

1. La BD WEB utilitza 92 taules  per a emmagatzemar la informació 
necessària del Web Municipal: usuaris, notícies, agenda d’activitats, 
documents, regidors/es, etc. 

 
2. La BD INTRANET utilitza 21 taules  per a emmagatzemar la informació 

necessària de la Intranet Municipal: comunicats, reserva de sales i 
equips, documents, plantilles, comandes de material, etc. 

 
3. Utilitzen stored procedures (procediments emmagatzemats) per ser 

executats directament al motor de BBDD en resposta a una petició 
d’usuari. Per exemple, esborrar les dades introduïdes a la taula del 
comptador de visites; aquesta es regenera cada 2 mesos. 
 

4. S’afegeixen, modifiquen i eliminen els registres de les taules gràcies a 
formularis (utilitzant HTML, PHP i SQL) que interactuen amb les BBDD. 
 
 

Vegeu més informació del llenguatge SQL, amb exemples de codi d’aquest 
projecte, i del DBMS utilitzat a l’ANNEX IV. 
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2.3. PHP 
 

2.3.1. Què és PHP?  
 
PHP és un llenguatge de programació interpretat per HTML, dissenyat 
originalment per a la creació de pàgines web dinàmiques.  
 
S'utilitza principalment per a la interpretació del costat del servidor (server-side 
scripting), però actualment pot ser utilitzat des d'una interfície de línia de 
comandes o en la creació d'altres tipus de programes incloent aplicacions amb 
interfície gràfica. 
 
Va ser creat originalment per Rasmus Lerdorf  el 1994, però la implementació 
principal de PHP és produïda per The PHP Group i serveix com l'estàndard de 
facto per a PHP ja que no hi ha una especificació formal. Publicat sota la PHP 
License, la Free Software Foundation considera aquesta llicència com a 
programari lliure . 
 
Permet la connexió a diferents tipus de servidors de BBDD: MySQL, 
PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird i SQLite. 
 
PHP també té la capacitat de ser executat en la majoria dels sistemes 
operatius, com ara Unix (i d'aquest tipus, com Linux o Mac OS X) i Microsoft 
Windows, i pot interactuar amb els servidors web més populars ja que existeix 
en versió CGI, mòdul per Apache, i ISAPI. 
 
A la figura 2.3 es mostra la sintaxi d’aquesta tecnologia.  
 
 

 
 

Fig. 2.3.  Sintaxi de PHP 
 
 
A la figura següent es pot observar el resultat del codi anterior mostrat per un 
navegador web (figura 2.4). 
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Fig. 2.4.  Vista prèvia en un navegador web del codi anterior 
 
 

2.3.2. Avantatges i inconvenients  
 
Taula 2.2.  Avantatges i inconvenients de PHP 
 
Avantatges Inconvenients 

Software lliure i multiplataforma 
Promou la creació d’un codi 
desordenat i amb un manteniment 
complex 

Permet tècniques de programació 
orientada a objectes 

No posseeix una adequada 
manipulació de l’unicode2 

Biblioteca nativa de funcions Difícil d’optimitzar 

Àmplia documentació a la seva 
pàgina oficial 

Un nombre elevat de peticions al 
servidor pot alentir el sistema 

Destacada connectivitat amb MySQL  

Manipulació d’excepcions  
 
 

2.3.3. Aplicació de PHP al treball de fi de carrera  
 
Aquesta tecnologia de servidor serà la utilitzada en aquest treball de fi de 
carrera per interactuar amb les BBDD i realitzar certes funcions que permet el 
llenguatge per mostrar els resultats en HTML perquè sigui comprensible pel 
navegador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 Estàndard de codificació de caràcters dissenyat per facilitar el tractament informàtic i visualització de textos. 



22  Disseny i implementació del nou web municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera 

 

2.4. HTML, XML i CSS 
 

2.4.1. Definició d’aquestes tecnologies  
 
HTML fa referència al llenguatge de marcat predominant per a l’elaboració de 
pàgines web que s’utilitza per descriure i traduir l’estructura i la informació en 
forma de text, així com per complementar el text amb objectes, per exemple, 
imatges. HTML també pot descriure, fins a un cert punt, l’aparença d’un 
document, i pot incloure un script (per exemple, JavaScript), el qual pot afectar 
el comportament dels navegadors web i altres processadors d’HTML. 
 
XML és un llenguatge desenvolupat per W3C que permet definir la gramàtica 
de llenguatges específics per estructurar documents grans. A diferència 
d’altres, XML dóna suport a les BBDD, sent útil quan diverses aplicacions s’han 
de comunicar entre si o integrar informació. Actualment, XML té un paper molt 
important ja que permet la compatibilitat entre sistemes per compartir la 
informació d’una manera segura, fiable i fàcil. 
 

CSS (fulls d’estils en cascada) és un llenguatge utilitzat per definir la 
presentació d’un document estructurat escrit en HTML o XML. El W3C és 
l’encarregat de formular l’especificació dels fulls d’estils que serviran 
d’estàndard per als navegadors. La idea que es troba darrere del 
desenvolupament de CSS és separar l’estructura d’un document de la seva 
presentació. La informació d’estil pot ser adjuntada en un document separat o 
al mateix document HTML. 
 
A la figura 2.5 s’observa la sintaxi d’aquestes tecnologies. 
 
 

   
   
   

Fig. 2.5.  Sintaxi d’HTML, XML i CSS 
 

2.4.2. Aplicació d’aquestes tecnologies al treball de fi d e carrera  
 
HTML mostra els resultats del codi perquè sigui comprensible per als 
navegadors, inclou els fragments de codi PHP, JavaScript i jQuery necessaris 
perquè l’aplicació web sigui dinàmica i interactiva. 
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Els CSS permeten separar el disseny o presentació del nou Web i Intranet 
Municipal de l’estructura HTML. El nou Web Municipal compta amb 8 
documents CSS: segons el navegador, apartats, etc. La Intranet Municipal, en 
canvi, de 7 documents . 
 
Pel que fa a la tecnologia XML, només s’utilitza a un apartat de la seu 
electrònica, la carpeta ciutadana . 
 
Per accedir a aquest apartat del nou Web Municipal cal disposar de certificat 
digital o DNI electrònic. Aquest apartat proporciona la informació següent al 
ciutadà/ana: dades del padró d’habitants, consulta de l’estat dels tràmits en 
vigor i informació dels tràmits realitzats, entrades i sortides al registre de 
l’Ajuntament, tributs i notificacions electròniques. Existeixen dades en aquests 
apartats que resideixen en altres bases de dades de l’Ajuntament. Els 
webservices3 mostren els resultats de BBDD diferents i desenvolupades amb 
altre software mitjançant de la tecnologia XML.  
 
 

2.5. JavaScript i jQuery 

2.5.1. Definició d’aquestes tecnologies  
 
JavaScript  és un llenguatge de programació que s’utilitza al costat del client 
(client-side), implementat com a part d’un navegador web permetent millores en 
la interfície d’usuari i pàgines web dinàmiques.  
 
JavaScript es va dissenyar amb una sintaxi similar a C, encara que adopta 
noms i convencions del llenguatge de programació Java. No obstant això, Java 
i JavaScript no estan relacionats i tenen semàntiques i propòsits diferents. 
 
jQuery  és una biblioteca de JavaScript que permet simplificar la manera 
d’interactuar amb els documents HTML, manipular esdeveniments i afegir 
interacció amb AJAX a les pàgines web, com per exemple, efectes i 
animacions. És software lliure i open source. 
 
 

2.5.2. Aplicació d’aquestes tecnologies al treball de fi d e carrera  
 
JavaScript i jQuery s’utilitzen en aquest treball de fi de carrera per afegir 
efectes als documents HTML de l’aplicació web, com per exemple: ampliar 
imatges i mostrar i amagar capes amb jQuery , enllaçar altres pàgines del 
BackOffice i canviar el valor d’atributs HTML amb JavaScript , etc.  
 
 
 
 
 
3
 Tecnologia que utilitza un conjunt de protocols i estàndards que serveixen per a intercanviar dades entre aplicacions.
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CAPÍTOL 3. REQUISITS 
 

3.1. Propòsit 
 
El propòsit de l'especificació de requisits és definir quins són els requeriments 
que ha de tenir l'aplicació i descriure la funcionalitat dels usuaris privilegiats per 
dur a terme el control de la informació. 
 
 

3.2. Àmbit 
 
El desenvolupament del lloc web està orientat a proporcionar la informació 
general del municipi i específica del consistori. 
 
En l’aplicació es diferencien dues parts: la pública  (FrontOffice) i la privada  
(BackOffice). Les definicions són les següents: 
 
BackOffice:  aplicació web creada per a la gestió i manteniment de les dades 
del nou web i la Intranet Municipal. És la part privada del lloc web, només d’ús 
exclusiu per a usuaris privilegiats amb les credencials designades per 
l’administrador del lloc web. Cadascun dels usuaris donats d’alta a l’aplicació 
tenen accés a seccions diferents. 
 
FrontOffice: portal del lloc web, és la part visible i accessible per a tothom.  
Cadascun dels usuaris designats amb accés a la part privada de l’aplicació es 
fa responsable de la informació publicada en el FrontOffice a través del 
BackOffice. 
 
 

3.3. Descripció general 

3.3.1. Perspectiva del producte 
 
Es podrà accedir a l’aplicació des de qualsevol sistema operatiu utilitzant 
qualsevol navegador web. 
 
El BackOffice està optimitzat per a ser utilitzat amb el navegador Internet 
Explorer  i, perquè tots els mòduls funcionin correctament. És recomanable 
utilitzar aquest navegador.  
 
Cal dir que Internet Explorer és el navegador per defecte instal·lat als 
ordinadors de l’Ajuntament. 
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3.3.2. Característiques dels usuaris/perfils 
 
Cadascun dels usuaris donats d’alta al sistema tenen accés a un o més 
apartats d’administració del lloc web (BackOffice).  
 

1. Usuari noticies: aquest usuari tindrà accés a l’administració de les 
notícies i del butlletí electrònic. A l’ANNEX V es pot seguir el manual 
d’instruccions per a aquest usuari.  

 
2. Usuari agenda: aquest usuari tindrà accés a l’administració de les 

activitats de l’agenda. 
 

3. Usuari secretaria: aquest usuari tindrà accés a l’administració dels 
plens, juntes de govern local, tauler d’edictes, ordenances fiscals, 
ordenances no fiscals i zona de regidors/es. 

 
4. Usuari policia: aquest usuari tindrà accés a l’administració dels 

comunicats de la Policia Local d’Esparreguera. 
 

5. Usuari personal: aquest usuari tindrà accés a l’administració de les 
ofertes públiques d’ocupació. 
 

6. Usuari sterritorials: aquest usuari tindrà accés a l’administració dels 
instruments de planejament urbanístics vigents. 
 

7. Usuari empresa: aquest usuari tindrà accés a l’administració dels 
documents de cadascun dels apartats del portal d’empresa. 
 

8. Usuari emprenedoria: aquest usuari tindrà accés a l’administració 
d’ajuts i subvencions del portal de creació d’empreses. 
 

9. Usuari tocc: aquest usuari tindrà accés a l’administració dels documents 
de cadascun dels apartats del portal del Taller Ocupacional de Can 
Comelles. 
 

10. Usuari treball: aquest usuari tindrà accés a l’administració de les ofertes 
de treball i cursos de formació. 

 
Els usuaris descrits anteriorment tindran accés a la part privada del nou Web 
Municipal. 
 
La part privada de la Intranet Municipal funciona de manera diferent. Aprofitant 
que la informació del tots els usuaris donats d’alta al controlador de domini4 
està en un altre programa (concretament en el gestor de tramitació), es poden 
saber dades com: nom d’usuari, departament de l’usuari, telèfon, adreça 
electrònica, etc. L’usuari del controlador de domini connectat a l’aplicació tindrà, 
com a mínim, accés a l’administració dels documents i plantilles de la intranet i, 
a més, se li donarà accés a altres apartats segons les necessitats. 
 
4
 Centre neuràlgic del domini Microsoft Windows. Té una sèrie de responsabilitats, com per exemple, l’autenticació. 
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3.3.3. Funcions del producte  
 
A continuació s’especifiquen les funcions que pot dur a terme cadascun dels 
usuaris/perfils al BackOffice del nou Web Municipal: 
 
 

Usuari noticies 
 
Afegir una notícia:  es podran donar d’alta noves notícies amb la informació 
següent: títol, subtítol, notícia, àmbit/s, data d’alta, data de publicació, data de 
caducitat, validada i si ha d’aparèixer o no en portada. 
 
Modificar una notícia:  es podrà modificar la informació de les notícies 
donades d’alta al sistema. 
 
Eliminar una notícia:  es podrà eliminar qualsevol notícia donada d’alta al 
sistema. 
 
Afegir imatges a la notícia:  es podran inserir imatges a cadascuna de les 
notícies introduïdes al sistema, tantes com siguin necessàries. A més, se’n 
podrà marcar una com a principal perquè es mostri a la portada del web. 
 
Modificar imatges de la notícia:  es podrà modificar la informació de 
cadascuna de les imatges pertanyents a una notícia. 
 
Eliminar imatges de la notícia:  es podrà eliminar qualsevol imatge pertanyent 
a una notícia. 
 
Afegir documents a la notícia:  es podran inserir documents a cadascuna de 
les notícies introduïdes al sistema, tants com siguin necessaris. 
 
Modificar documents de la notícia:  es podrà modificar la informació de 
cadascun dels documents que pertanyen a una notícia. 
 
Eliminar documents de la notícia:  es podrà eliminar qualsevol document 
pertanyent a una notícia. 
 
Afegir un butlletí digital:  es podran donar d’alta nous butlletins electrònics 
amb la informació següent: assumpte del butlletí, títol, enllaç, imatge i resum 
del destacat. 
 
Modificar un butlletí digital:  es podrà modificar la informació de cadascun 
dels butlletins electrònics desats al sistema, no enviats. 
 
Eliminar un butlletí digital:  es podrà eliminar qualsevol butlletí electrònic 
desat al sistema, no enviat. 
 
Assignar notícies al butlletí digital:  es podrà assignar fins a 20 notícies al 
butlletí actual. Aquestes seran les últimes 20 introduïdes a l’administració de 
notícies, en ordre descendent per la data d’alta de la notícia. 
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Assignar activitats al butlletí digital:  es podrà assignar fins a 20 activitats al 
butlletí actual. Aquestes seran les últimes 20 introduïdes a l’administració de 
l’agenda, en ordre descendent per la data d’inici de l’activitat. 
 
Enviar un butlletí digital de prova:  es podrà enviar un butlletí electrònic de 
prova per veure’n el resultat abans de dur a terme l’enviament real. Aquest 
butlletí s’enviarà per correu electrònic a l’administrador del butlletí i del web 
municipal. 
 
Enviar un butlletí digital real:  s’enviarà el butlletí per correu electrònic a les 
persones subscrites mitjançant el web municipal. 
 
Veure el report del butlletí digital:  després de dur a terme l’enviament real del 
butlletí digital se’n podrà veure el report, on es mostra la informació següent: 
títol del butlletí, assumpte, data d’enviament, correus electrònics de les 
persones a qui va adreçat i el nombre de persones subscrites a les quals s’ha 
enviat aquest butlletí. 
 
Veure la vista prèvia del butlletí digital:  després de dur a terme l’enviament 
real del butlletí digital, se’n podrà veure la vista prèvia a través del navegador. 
 
Es pot veure el funcionament de totes aquestes funcions a l’ANNEX V. 
  
 

 Usuari agenda 
 
Afegir una activitat:  es podran donar d’alta noves activitats amb la informació 
següent: nom de l’activitat, descripció, lloc on es fa, organitzador, 
col·laborador(s), data i hora d’inici, data i hora de fi, data de publicació, validada 
i àmbit/s. 
 
Modificar una activitat:  es podrà modificar la informació de les activitats 
donades d’alta al sistema. 
 
Eliminar una activitat:  es podrà eliminar qualsevol activitat donada d’alta al 
sistema. 
 
Afegir imatges a l’activitat:  es podran inserir imatges a cadascuna de les 
activitats introduïdes al sistema, tantes com siguin necessàries. A més, se’n 
podrà marcar una com a principal perquè sigui la imatge acompanyant de 
l’activitat. 
 
Modificar imatges de l’activitat:  es podrà modificar la informació de 
cadascuna de les imatges pertanyents a una activitat. 
 
Eliminar imatges de l’activitat:  es podrà eliminar qualsevol imatge pertanyent 
a una activitat. 
 
Afegir documents a l’activitat:  es podran inserir documents a cadascuna de 
les activitats introduïdes al sistema, tants com siguin necessaris. 
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Modificar documents de l’activitat:  es podrà modificar la informació de 
cadascun dels documents que pertanyen a una activitat. 
 
Eliminar documents de l’activitat:  es podrà eliminar qualsevol document 
pertanyent a una activitat. 
 
 

Usuari secretaria 
 
Afegir un ple:  es podran donar d’alta nous plens de l’ajuntament amb la 
informació següent: data del ple, sessió del ple, documents de la convocatòria i 
l’acta del ple en format doc o pdf i els enllaços de cadascuna de les parts de 
l’emissió extretes del podcast5 de la Ràdio d’Esparreguera. 
 
Modificar un ple:  es podrà modificar la informació dels plens donats d’alta al 
sistema. 
 
Eliminar un ple:  es podrà eliminar qualsevol ple donat d’alta al sistema. 
 
Afegir la convocatòria del ple:  de manera opcional, es podrà afegir la 
documentació de la convocatòria en format doc o pdf del ple corresponent. 
 
Modificar la convocatòria del ple:  es podrà modificar en el cas que hi hagi un 
altre document pujat al sistema. 
 
Eliminar la convocatòria del ple:  es podrà eliminar en el cas que hi hagi un 
altre document pujat al sistema. 
 
Afegir l’acta del ple:  de manera opcional, es podrà afegir la documentació de 
l’acta en format doc o pdf del ple corresponent. 
 
Modificar l’acta del ple:  es podrà modificar en el cas que hi hagi un altre 
document pujat al sistema. 
 
Eliminar l’acta del ple:  es podrà eliminar en el cas que hi hagi un altre 
document pujat al sistema. 
 
Afegir una junta de govern local:  es podran donar d’alta noves juntes de 
govern local de l’Ajuntament amb la informació següent: sessió de la junta, data 
i documents de la convocatòria i l’acta en format doc o pdf. 
 
Modificar una junta de govern local:  es podrà modificar la informació de les 
juntes de govern local donades d’alta al sistema. 
 
 
 
5
 Subscripció a un blog del qual es reben els programes a través d’Internet. 
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Eliminar una junta de govern local:  es podrà eliminar qualsevol junta de 
govern local donada d’alta al sistema. 
 
Afegir la convocatòria de la junta de govern local:  de manera opcional, es 
podrà afegir la documentació de la convocatòria en format doc o pdf del ple 
corresponent. 
 
Modificar la convocatòria de la junta de govern loc al:  es podrà modificar en 
el cas que hi hagi un altre document pujat al sistema. 
 
Eliminar la convocatòria de la junta de govern loca l:  es podrà eliminar en el 
cas que hi hagi un altre document pujat al sistema. 
 
Afegir l’acta de la junta de govern local:  de manera opcional, es podrà afegir 
la documentació de l’acta en format doc o pdf del ple corresponent. 
 
Modificar l’acta de la junta de govern local:  es podrà modificar en el cas que 
hi hagi un altre document pujat al sistema. 
 
Eliminar l’acta de la junta de govern local:  es podrà eliminar en el cas que hi 
hagi un altre document pujat al sistema. 
 
Afegir una ordenança fiscal:  es podran donar d’alta noves ordenances fiscals 
amb la informació següent: nom de l’ordenança, any, número, tipus 
d’ordenança i el document en format doc o pdf. 
 
Modificar una ordenança fiscal:  es podrà modificar la informació de les 
ordenances fiscals donades d’alta al sistema. 
 
Eliminar una ordenança fiscal:  es podrà eliminar qualsevol ordenança fiscal 
donada d’alta al sistema. 
 
Afegir una ordenança no fiscal:  es podran donar d’alta noves ordenances no 
fiscals amb la informació següent: nom de l’ordenança, any, número i el 
document en format doc o pdf. 
 
Modificar una ordenança no fiscal:  es podrà modificar la informació de les 
ordenances no fiscals donades d’alta al sistema. 
 
Eliminar una ordenança no fiscal:  es podrà eliminar qualsevol ordenança no 
fiscal donada d’alta al sistema. 
 
Afegir un tema del tauler d’edictes:  es podran afegir nous temes per ser 
seleccionats a l’administració del tauler d’edictes.  
 
Modificar un tema del tauler d’edictes:  es podrà modificar la informació dels 
temes donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un tema del tauler d’edictes:  es podrà eliminar qualsevol tema 
donat d’alta al sistema. 
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Afegir un edicte:  es podran donar d’alta nous registres per a l’apartat del 
tauler d’edictes amb la informació següent: títol, descripció, tema, document en 
format doc o pdf, nom del document a mostrar, data de vigència inicial, data de 
vigència final i validada. 
 
Modificar un edicte:  es podrà modificar la informació dels edictes donats d’alta 
al sistema. 
 
Eliminar un edicte:  es podrà eliminar qualsevol edicte donat d’alta al sistema. 
 
Afegir un grup a la zona de regidors:  es podran afegir nous grups per ser 
seleccionats a l’administració de regidors/es. La informació que es pot introduir 
és la següent: nom del grup i si està actiu o no. 
 
Modificar un grup de la zona de regidors:  es podrà modificar la informació 
dels grups donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un grup de la zona de regidors:  es podrà eliminar qualsevol grup 
donat d’alta al sistema. 
 
Afegir un regidor a la zona de regidors:  es podran afegir nous regidors amb 
la informació següent: nom i cognoms, nom d’usuari i contrasenya d’accés a la 
zona de regidors/es i grup/s al que pertany. 
 
Modificar un regidor de la zona de regidors:  es podrà modificar la informació 
de qualsevol regidor/a donat d’alta al sistema. 
 
Eliminar un regidor de la zona de regidors:  es podrà esborrar qualsevol 
regidor/a donat d’alta al sistema. 
 
Afegir un tema a la zona de regidors:  es podran afegir nous temes per ser 
seleccionats a l’administració de comunicats de la zona de regidors.  
 
Modificar un tema de la zona de regidors:  es podrà modificar la informació 
dels temes introduïts al sistema. 
 
Eliminar un tema de la zona de regidors:  es podrà esborrar qualsevol dels 
temes introduïts al sistema. 
 
Afegir un comunicat a la zona de regidors:  es podran afegir nous 
comunicats amb la informació següent: nom del comunicat, descripció, data 
d’alta, data de publicació, data de caducitat, departament de la persona que ho 
comunica, nom i cognoms de la persona que ho comunica, tema, regidors i 
grups que poden veure el comunicat. 
 
Modificar un comunicat de la zona de regidors:  es podrà modificar la 
informació dels comunicats donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un comunicat de la zona de regidors:  es podrà esborrar qualsevol 
comunicat introduït al sistema. 
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Afegir documents al comunicat:  es podran inserir documents si el comunicat 
està donat d’alta al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents al comunicat:  es podran modificar documents donats 
d’alta amb anterioritat per a aquest comunicat. 
 
Eliminar documents al comunicat:  es podran eliminar documents donats 
d’alta amb anterioritat per a aquest comunicat. 
 
 

Usuari policia 
 
Afegir una notificació:  es podran donar d’alta noves notificacions amb la 
informació següent: títol, descripció, data d’alta, data de publicació, data de 
caducitat, hipervincle, ordre i validada. 
 
Modificar una notificació:  es podrà modificar la informació de les notificacions 
donades d’alta al sistema. 
 
Eliminar una notificació:  es podrà eliminar qualsevol notificació donada d’alta 
al sistema. 
 
Afegir documents a la notificació:  es podran inserir documents a cadascuna 
de les notificacions introduïdes al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents de la notificació:  es podrà modificar la informació de 
cadascun dels documents que pertanyen a una notificació. 
 
Eliminar documents de la notificació:  es podrà eliminar qualsevol document 
pertanyent a una notificació. 
 
 

Usuari personal 
 
Afegir una oferta:  es podran donar d’alta noves ofertes públiques d’ocupació 
amb la informació següent: nom de l’oferta, àmbit, descripció de l’oferta, data 
límit de la instància, data límit de publicació, ordre i validada. 
 
Modificar una oferta:  es podrà modificar la informació de les ofertes donades 
d’alta al sistema. 
 
Eliminar una oferta:  es podrà eliminar qualsevol oferta donada d’alta al 
sistema. 
 
Afegir documents a l’oferta:  es podran inserir documents a cadascuna de les 
ofertes introduïdes al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents de l’oferta:  es podrà modificar la informació de 
cadascun dels documents que pertanyen a una oferta. 
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Eliminar documents de l’oferta:  es podrà eliminar qualsevol document 
pertanyent a una oferta. 
 
 

Usuari sterritorials 
 
Afegir un projecte:  es podran donar d’alta nous instruments de planejament 
urbanístics vigents amb la informació següent: nom del projecte, descripció, 
àmbit, data de caducitat, ordre i visibilitat. 
 
Modificar un projecte:  es podrà modificar la informació dels projectes donats 
d’alta al sistema. 
 
Eliminar un projecte:  es podrà eliminar qualsevol projecte donat d’alta al 
sistema. 
 
Afegir documents al projecte:  es podran inserir documents a cadascun dels 
projectes introduïts al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents del projecte:  es podrà modificar la informació de 
cadascun dels documents que pertanyen a un projecte. 
 
Eliminar documents del projecte:  es podrà eliminar qualsevol document 
pertanyent a un projecte. 
 
 

Usuari empresa 
 
Afegir un document a un apartat del portal d’empres a: es podran donar 
d’alta nous documents a cadascun dels apartats del portal d’empresa amb la 
informació següent: nom del document, document en format doc, xls o pdf, nom 
de l’hipervincle, hipervincle, apartat on ha d’aparèixer el document, 
encapçalament del document, any, ordre i validat. 
 
Modificar un document d’un apartat del portal d’emp resa:  es podrà 
modificar la informació dels documents donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un document d’un apartat del portal d’empr esa:  es podrà eliminar 
qualsevol document donat d’alta al sistema. 
 
 

Usuari emprenedoria 
 
Afegir un ajut o una subvenció:  es podran donar d’alta ajuts i/o subvencions 
amb la informació següent: nom de l’ajut o subvenció, descripció, data de 
termini i validada. 
 
Modificar un ajut o una subvenció:  es podrà modificar la informació dels 
ajuts i/o subvencions donades d’alta al sistema. 
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Eliminar un ajut o una subvenció:  es podrà eliminar qualsevol ajut i/o 
subvenció donada d’alta al sistema. 
 
Afegir documents a un ajut o una subvenció:  es podran inserir documents a 
cadascun dels ajuts i/o subvencions introduïdes al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents d’un ajut o una subvenció:  es podrà modificar la 
informació de cadascun dels documents que pertanyen a un ajut o una 
subvenció. 
 
Eliminar documents d’un ajut o una subvenció:  es podrà eliminar qualsevol 
document pertanyent a un ajut o una subvenció. 
 
Afegir un curs de formació:  es podran donar cursos de formació amb la 
informació següent: nom del curs, descripció, apartat del web municipal on ha 
d’aparèixer, data d’inici, data de fi i validada. 
 
Modificar un curs de formació:  es podrà modificar la informació dels cursos 
de formació donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un curs de formació:  es podrà eliminar qualsevol curs de formació 
donat d’alta al sistema. 
 
Afegir documents a un curs de formació:  es podran inserir documents a 
cadascun dels cursos de formació introduïts al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents d’un curs de formació:  es podrà modificar la 
informació de cadascun dels documents que pertanyen a un curs de formació. 
 
Eliminar documents d’un curs de formació:  es podrà eliminar qualsevol 
document pertanyent a un curs de formació. 
 
 

Usuari tocc 
 
Afegir un document a la revista TOCC informa!: es podran donar d’alta nous 
documents a l’apartat TOCC informa! del portal del Taller Ocupacional Can 
Comelles (és un centre extern de l’Ajuntament) amb la informació següent: 
número de la revista, mes, any, ordre, validada i document en format doc o pdf. 
 
Modificar un document de la revista TOCC informa!: es podrà modificar la 
informació dels documents donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un document de la revista TOCC informa!: es podrà eliminar 
qualsevol document donat d’alta al sistema. 
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Usuari treball 
 
Afegir un curs de formació:  es podran donar d’alta cursos de formació amb la 
informació següent: nom del curs, descripció, apartat del web municipal on ha 
d’aparèixer, data d’inici, data de fi i validada. 
 
Modificar un curs de formació:  es podrà modificar la informació dels cursos 
de formació donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un curs de formació:  es podrà eliminar qualsevol curs de formació 
donat d’alta al sistema. 
 
Afegir documents a un curs de formació:  es podran inserir documents a 
cadascun dels cursos de formació introduïts al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents d’un curs de formació:  es podrà modificar la 
informació de cadascun dels documents que pertanyen a un curs de formació. 
 
Eliminar documents d’un curs de formació:  es podrà eliminar qualsevol 
document pertanyent a un curs de formació. 
 
 
A continuació s’especifiquen les funcions que pot dur a terme cadascun dels 
usuaris/perfils al BackOffice de la Intranet Municipal. 
 
 

Usuari pertanyent al grup Documents i plantilles 
 
Els usuaris de l’ajuntament, com a mínim, podran accedir a aquest apartat de 
gestió i control de la informació de la Intranet Municipal: 

 
Afegir un tema per a documents i plantilles:  es podran donar d’alta temes 
classificatoris dels documents i plantilles de cadascun dels departaments amb 
la informació següent: nom del tema, descripció, ordre i validat. 
 
Modificar un tema de documents i plantilles:  es podrà modificar la 
informació dels temes classificatoris donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un tema de documents i plantilles:  es podrà eliminar qualsevol 
tema classificatori donat d’alta al sistema. 
 
Afegir un document o plantilla:  es podran donar d’alta nous documents o 
plantilles amb la informació següent: nom del document, descripció, data d’alta, 
tema classificatori, ordre i document en format doc, xls o pdf. 
 
Modificar un document o plantilla:  es podrà modificar la informació dels 
documents o plantilles donades d’alta al sistema. 
 
Eliminar document o plantilla:  es podrà eliminar qualsevol document o 
plantilla donada d’alta al sistema. 
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 Usuari pertanyent al grup Destacats 
 
Afegir un destacat:  es podran donar d’alta nous comunicats amb la informació 
següent: títol, resum, descripció, data d’alta, data de publicació, data de 
caducitat, hipervincle, ordre i validat. 
 
Modificar un destacat:  es podrà modificar la informació dels comunicats 
donats d’alta al sistema. 
 
Eliminar un destacat:  es podrà eliminar qualsevol comunicat donat d’alta al 
sistema. 
 
Afegir imatges al destacat:  es podran inserir imatges a cadascun dels 
comunicats introduïts al sistema, tantes com calgui. A més, es podrà marcar 
una d’elles com a principal perquè es mostri a la portada de la intranet. 
 
Modificar imatges del destacat:  es podrà modificar la informació de 
cadascuna de les imatges pertanyents a un comunicat. 
 
Eliminar imatges del destacat:  es podrà eliminar qualsevol imatge pertanyent 
a un comunicat. 
 
Afegir documents al destacat:  es podran inserir documents a cadascun dels 
comunicats introduïts al sistema, tants com calgui. 
 
Modificar documents del destacat:  es podrà modificar la informació de 
cadascun dels documents que pertanyen a un comunicat. 
 
Eliminar documents del destacat:  es podrà eliminar qualsevol document 
pertanyent a un comunicat. 
 
 

Usuari pertanyent al grup Administrador  
 
Assignar un o més grups a un usuari:  es podrà assignar un o més grups a 
qualsevol dels usuaris de la intranet depenent dels apartats als quals hagi 
d’accedir. 
 
Eliminar un o més grups a un usuari:  es podrà eliminar un o més grups a 
qualsevol dels usuaris de la intranet. 
 
A més, aquest usuari podrà accedir a les funcions dels usuaris pertanyents als 
grups Destacats i Documents i plantilles. 
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3.4. Requeriments funcionals 
 
Els requeriments funcionals estan determinats pel funcionament del sistema. A 
grans trets, l’objectiu de l’aplicació és: 
 
� Facilitar al màxim el control de la informació general del municipi i específica 

del consistori perquè sigui una eina útil i precisa, tant a la part privada com a 
la part pública. 

 
� Facilitar l’inici telemàtic  dels tràmits als ciutadans i obtenir els models 

normalitzats de documentació. Els tràmits es podran dur a terme 
telemàticament mitjançant aquest canal, d’una forma àgil i còmoda, sense 
necessitat de desplaçar-se a les dependències municipals. 

 
� Facilitar la consulta de la informació que té l’Ajuntament dels ciutadans 

mitjançant la Carpeta Ciutadana.  
 
Aquest apartat permet a la ciutadania d’Esparreguera consultar les seves 
dades de padró, les sol·licituds presentades al Registre General d’Entrada, 
les comunicacions realitzades per l’ajuntament mitjançant el Registre 
General de Sortida, la consulta de l’estat dels tràmits iniciats, les 
notificacions electròniques i la informació tributària mitjançant la plataforma 
que ofereix l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

� Permetre la comunicació entre els ciutadans i l’ajuntament mitjançant eines 
i/o portals: butlletí electrònic, incidències de la via pública, tauler d’edictes, 
etc. 
 

� Facilitar la comunicació entre els treballadors a través de la Intranet 
Municipal . Aquesta eina permet l’accés als recursos i serveis que ofereix 
l’Ajuntament per a cadascun dels col·lectius que l’integren. 

 
� Proporcionar la seguretat  necessària per a l’accés i l’enviament 

d’informació -siguin o no dades personals- mitjançant aquest canal (per a 
més informació, vegeu els apartats 3.5.3, 3.5.4 i 3.5.5). 

 
 

3.5. Requeriments no funcionals 
 
El requeriments no funcionals no estan determinats pel funcionament del 
sistema. Són requeriments derivats d’unes característiques que en algun 
moment donat poden afectar la funcionalitat correcta del sistema. 
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3.5.1. Requeriments de hardware 
 
Els requeriments mínims que necessita el servidor per al funcionament correcte 
del software són: 
 
 
Taula 3.1.  Requeriments mínims de hardware en sistemes de 32 bits 
 
En sistemes de 32 bits 

Sistema operatiu 

Windows XP Professional SP3. 
Windows XP SP3 Tablet. 
Windows XP SP2 x64 Professional. 
Windows XP SP3 Media Center 2002. 
Windows XP SP3 Media Center 2004. 
Windows XP SP3 Media Center 2005. 
Windows XP Professional SP3 Reduced Media. 
Windows Server 2003 SP2 Datacenter. 
Windows Server 2003 SP2 Enterprise. 
Windows Server 2003 SP2 Standard. 
Windows Server 2003 R2 SP2 Datacenter. 
Windows Server 2003 R2 SP2 Enterprise. 
Windows Server 2003 R2 SP2 Standard. 
Windows Vista SP2 Ultimate. 
Windows Vista SP2 Enterprise. 
Windows Vista SP2 Business. 
Windows Server 2008 SP2 Datacenter. 
Windows Server 2008 SP2 Datacenter sin Hyper-V. 
Windows Server 2008 SP2 Enterprise. 
Windows Server 2008 SP2 Enterprise sin Hyper-V. 
Windows Server 2008 SP2 Standard Server. 
Windows Server 2008 SP2 Standard Server sin Hyper-V. 
Windows Server 2008 SP2 Web. 
Windows 7 Ultimate. 
Windows 7 Enterprise. 
Windows 7 Professional. 

Processador 
Tipus: Processador compatible amb Pentium III o superior. 
Velocitat: Mínim: 1 GHz (es recomana 2 GHz). 

Memòria 
Mínim: 1 GB. 
Recomanat: 4 GB o més. 
Màxim: 64 GB. 
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Taula 3.2.  Requeriments mínims de hardware en sistemes de 64 bits 
 
En sistemes de 64 bits 

Sistema operatiu 

Microsoft Windows XP Professional SP2 x64. 
Microsoft Windows Server 2003 SP2 de 64 bits x64 
Datacenter. 
Microsoft Windows Server 2003 SP2 de 64 bits x64 
Enterprise. 
Microsoft Windows Server 2003 SP2 de 64 bits x64 
Standard. 
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 de 64 bits x64 
Datacenter. 
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 de 64 bits x64 
Enterprise. 
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 de 64 bits x64 
Standard. 
Microsoft Windows Vista SP2 Ultimate x64. 
Microsoft Windows Vista SP2 Enterprise x64. 
Microsoft Windows Vista SP2 Business x64. 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 x64 Datacenter, 
Windows Server 2008 SP2 x64 Datacenter sin Hyper-V. 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 x64 Enterprise, 
Windows Server 2008 SP2 x64 Enterprise sin Hyper-V. 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 x64 Standard, 
Windows Server 2008 SP2 x64 Standard sin Hyper-V. 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 x64 Web. 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 para Windows 
Essential Server Solutions. 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation 
Server. 
Microsoft Windows 7 x64 Ultimate. 
Microsoft Windows 7 x64 Enterprise. 
Microsoft Windows 7 x64 Professional. 
Microsoft Windows Server 2008 R2 de 64 bits x64 
Datacenter. 
Microsoft Windows Server 2008 R2 de 64 bits x64 
Enterprise. 
Microsoft Windows Server 2008 R2 de 64 bits x64 
Standard. 
Microsoft Windows Server 2008 R2 de 64 bits x64 Web. 
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 para Windows 
Essential Server Solutions. 
Microsoft Windows Server 2008 R2 de 64 bits x64 
Foundation Server. 

Processador 

Tipus: Mínim: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon 
compatible amb Intel EM64T, Intel Pentium IV compatible 
amb EM64T. 
Velocitat: Mínim: 1,4 GHz (es recomana 2 GHz o més). 

Memòria Mínim: 1 GB. Recomanat: 4 GB o més. Màxim: 64 GB. 
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El treball de fi de carrera s’ha dut a terme en 2 ordinadors diferents, amb 
diferent hardware però amb el mateix software. Durant la jornada laboral es 
fa en un ordinador propi de l’empresa i per continuar fora de l’horari laboral en 
un ordinador portàtil, propietat de l’alumne. 
 
Les característiques tècniques de l’ordinador de l’empresa són les següents: 
 
 
Taula 3.3.  Característiques de l’ordinador de l’empresa  
 
HP Compaq dc5700 Small Form Factor 

Sistema operatiu Microsoft Windows XP Professional SP3 x86 

Processador Intel Core 2 Duo 2.13Ghz 

Memòria 2 GB 
 
 
Les característiques tècniques de l’ordinador portàtil de l’alumne són les 
següents: 
 
 
Taula 3.4.  Característiques de l’ordinador de l’alumne 
 

HP Pavilion dv6-6b13s 

Sistema operatiu Microsoft Windows 7 Ultimate x64 

Processador Intel Core i7-2760QM Processor 2.2Ghz 

Memòria 8 GB 

 
 

3.5.2. Requeriments de software 
 
Per fer aquest treball de fi de carrera cal que l’ordinador personal adopti les 
funcions d’un servidor web i, a més, entengui el llenguatge de programació 
PHP i MSSQL per a la gestió i el manteniment de les dades. 
 
 

 
 

Fig. 3.1.  Requeriments de software al servidor web 
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Per convertir un ordinador personal en un servidor web que pugui entendre el 
llenguatge de programació PHP cal instal·lar-hi l’Apache . Es va decidir 
instal·lar-hi l’AppServ 2.6.0 , que incorpora: 
 

a) Apache v2.2. 
b) PHP 6.0.0-dev. 
c) MySQL 6.0.4-alpha (no cal per a aquest TFC). 
d) phpMyAdmin-2.10.3. 

 
Perquè el mòdul Apache instal·lat funcioni correctament s’ha de configurar 
l’arxiu php.ini 6. Per defecte, aquest arxiu no incorpora les llibreries mssql.dll i 
msql.dll, necessàries perquè PHP pugui treballar amb MSSQL. 
 
A continuació s’observen les modificacions realitzades sobre aquest arxiu: 
 

a) Per defecte, la variable extension_dir està declarada de la manera 
següent: extension_dir = “C:\AppServ/php6/ext”;. 
S’ha de corregir la ruta: extension_dir = “C:\AppServ\php6\ext”;. 
 

b) Per defecte, les llibreries MSSQL estan deshabilitades (comentades): 
;extension=php_msql.dll 
;extension=php_mssql.dll 
S’han d’habilitar: 
extension=php_msql.dll 
extension=php_mssql.dll 
 

c) Per últim, s’ha de modificar la llibreria ntwdblib.dll , ubicada a 
“C:\Windows\”. La versió que incorpora el sistema operatiu no és vàlida 
per al funcionament correcte de l’aplicació i, per aquest motiu, s’ha de 
canviar la versió 2000.2.8.0 per la versió 2000.80.194.0. 

 
Per a l’edició de les pàgines PHP s’utilitza l’editor Macromedia Dreamweaver . 
Aquest incorpora autoajudes i facilita la llegibilitat del codi. També es van 
preveure altres opcions com eclipse, netbeans, etc.  
 
Per motius esmentats anteriorment en aquest treball de fi de carrera no s’ha 
instal·lat el component MySQL, ja que no es farà servir en aquest projecte. 
 
Per a la gestió i el manteniment de les dades cal instal·lar SQL Server. S’ha 
triat l’última versió d’aquest software, SQL Server 2008 R2 Enterprise . 
 
Al costat del client  no cal cap software addicional. Només cal tenir un 
navegador web  instal·lat i connexió a Internet . 
 
 
 
 
 
 
6
 És l’arxiu de configuració llegit quan s’arrenca PHP. 
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3.5.3. Requeriments de seguretat  
 
S’entén per seguretat de la informació  totes les mesures preventives de les 
organitzacions i dels sistemes tecnològics que permeten resguardar i protegir la 
informació mantenint la seva confidencialitat , disponibilitat  i integritat . 
 
L’arxiu .htaccess , també conegut com arxiu de configuració distribuïda, és un 
fitxer de configuració que permet definir directives de seguretat per a cada 
directori (amb els seus respectius subdirectoris), sense necessitat d’editar 
l’arxiu de configuració principal de l’Apache (php.ini). 
 
A la taula 3.5 es detallen les utilitats més freqüents d’aquest arxiu: 
 
 
Taula 3.5.  Utilitzats de l’arxiu .htaccess 
 
Funció Descripció 

Autorització, autenticació 

Per especificar restriccions de seguretat a 
un directori específic, d’aquí el nom 
d’access. El fitxer .htpasswd acompanya 
l’.htaccess, on es guarden els usuaris 
vàlids i les contrasenyes que tenen 
accés. 

Creació d’URLs amigables 

Els servidors fan servir l’.htaccess per 
restringir URL llargues i complexes en 
altres més simples i fàcilment 
recordables. 

Restringir l’accés 

Permet bloquejar (utilitzant allow/deny) 
usuaris a través de l’adreça IP, domini i 
ISP. També permet bloquejar robots i 
aranyes web. 

SSI Permet el conjunt de directives SSI. 

Llistat de directori 
Controla el comportament per defecte del 
servidor quan no s’especifica cap pàgina 
web. 

Creació de redireccions estàtiques  

Resposta d’errors personalitzades 
Canviar la pàgina que es mostra quan 
succeeix un error al servidor, per 
exemple: HTTP 404 Not Found 

MIME types 
Controlar com el servidor fa servir 
diferents tipus d’arxius. 

Control de caché 

El fitxer .htaccess permet a un servidor 
controlar la caché mitjançant els 
navegadors web i proxies per a reduir l’ús 
de l’ample de banda i la càrrega del 
servidor. 

Forçar domini sense WWW  
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Evitar pings cap al nostre domini  

Evitar hotlink 

Impossibilita a qualsevol servidor utilitzar 
enllaços del nostre lloc per utilitzar-los. 
Per exemple, guardar una imatge .gif i 
carregar-la al propi servidor. El 
webmaster d’un altre lloc fa servir un 
enllaç absolut cap a la imatge, similar a 
http://www.esparreguera.cat/imatge.gif, 
en comptes d’utilitzar un enllaç relatiu. En 
cas de fer hotlinking, apareixerà la imatge 
representada a la figura 3.2. 

 
 

 

 
Fig. 3.2.  Imatge que apareix en el navegador en cas de fer hotlink 
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A l’ANNEX VI apareix la configuració de l’arxiu .htaccess  utilitzat al nostre lloc. 
 
D’altra banda, també cal fer algunes modificacions a l’arxiu httpd.conf  per a 
proporcionar comunicacions segures (SSL) al web municipal, concretament a 
l’apartat de seu electrònica. Aquest és l’arxiu de configuració principal del 
servidor web HTTP . Vegeu totes les modificacions realitzades a l’arxiu de 
configuració httpd.conf a l’ANNEX VII. 
 
En referència al BackOffice , s’ha de ser curós amb la seguretat  i tenir en 
compte que cadascun dels usuaris només pot accedir als apartats assignats 
per l’administrador. En el cas que un usuari volgués accedir a un apartat (a 
través de la URL) al qual no té assignat els permisos necessaris, apareixerà el 
missatge següent per pantalla: 
 

 
 

Fig. 3.3.  Accés no autoritzat 
 

 
A més, l’accés queda registrat  a la base de dades SYS_AccesoIlegal  amb la 
informació següent: usuari, adreça IP, apartat on ha intentat accedir i la data i 
l’hora de l’accés. 
 

3.5.4. Seu electrònica del web municipal  
 
El protocol SSL proporciona autenticació  i privacitat  de la informació entre els 
extrems de la connexió (client i servidor) mitjançant la utilització de la 
criptografia . 
 
Aquest protocol implica una sèrie de fases bàsiques: 
 

a) Negociar entre les parts (client i servidor) l’algoritme que s’utilitzarà a la 
comunicació. 

b) Intercanvi de claus públiques i autenticació basada en certificats 
digitals . 

c) Xifrat del tràfic basat en xifrat simètric. 
 
A la primera fase, client i servidor negocien quins algoritmes criptogràfics 
s’utilitzaran. Les implementacions actuals proporcionen les opcions següents 
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(vegeu la informació més detallada de cadascun dels sistemes criptogràfics 
disponibles a l’ANNEX VIII): 
 
� Per a criptografia de clau pública: RSA, Diffie-Hellman, DSA o Fortezza. 
� Per a xifrat de dades simètric: RC2, RC4, IDEA, DES, Triple DES i AES. 
� Amb funcions hash: MD5 o de la família SHA. 
 
Les comunicacions segures a la xarxa s’han de fer a la Seu electrònica  del 
web municipal. La seu permet dotar de garanties jurídiques la relació telemàtica 
entre la ciutadania i l’ajuntament, gràcies al certificat digital  proveït per 
l’Agència Catalana de Certificació  (www.catcert.cat).  
 
Els continguts que es trobaran els ciutadans dins de l’apartat de seu electrònica 
utilitzen un canal de comunicació segur que permet: 
 

a) Obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu electrònica. 
b) Xifrar les comunicacions entre ciutadania i Ajuntament per evitar que 

aquestes puguin ser interceptades per tercers.  
 
A la figura 3.4 es mostra una captura de pantalla del qual es trobarà la 
ciutadania quan accedeixi a l’apartat de seu electrònica: 
 
 

 
 

Fig. 3.4.  Captura de pantalla de l’apartat Tràmits i gestions dins de la seu 
 
 
En aquest cas, el missatge mostra que està connectat al servidor web local i, 
per aquest motiu, apareix que pertany a un emissor desconegut.  
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Quan el nou web estigui al servidor dedicat de hosting, apareixerà la informació 
corresponent a www.esparreguera.cat i l’Agència Catalana de Certificació . 
 
Tots els certificats emesos per CATCert inclouen una referència al servei de 
validació OCSP de CATCert (http://ocsp.catcert.cat). Aquest protocol permet 
validar l’estat d’un certificat de manera més eficient que a través de la 
verificació de les Llistes de Revocació de Certificats (CRL).  
 
 

3.5.5. Carpeta ciutadana  
 
La carpeta ciutadana permet als ciutadans i ciutadanes d'Esparreguera 
consultar les seves dades de padró, les sol·licituds presentades al Registre 
General d'Entrada, les comunicacions realitzades per l'Ajuntament mitjançant el 
Registre General de Sortida, la consulta de l'estat dels tràmits iniciats i la 
informació tributària, mitjançant la plataforma que ofereix l'Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
Es tracta d'un canal segur que garanteix que aquestes dades no siguin 
accessibles per a altres persones, i que a més de facilitar la consulta de la 
informació que té l'Ajuntament dels ciutadans i ciutadanes, facilita l'inici 
telemàtic dels nous tràmits al ciutadà. 
 
Les dades dels ciutadans resideixen en altres bases de dades de l’Ajuntament. 
A través dels webservices  (aquests utilitzen la tecnologia XML) s’accedirà a la 
informació continguda en aquestes. Cal recordar que XML dóna suport a les 
BBDD, sent útils quan diverses aplicacions s’han de comunicar entre si o 
integrar informació. 
 
Per accedir a la informació del ciutadà en aquest apartat cal, a més d’estar 
empadronat al municipi, disposar d’un certificat digital  o DNI electrònic .  
 
En aquest cas, la Direcció General de la Policia (Ministeri de l’Interior) actua 
com a AC. Des de www.dnielectronico.es es poden baixar els certificats per a 
validar els DNI electrònics i comprovar si aquests són vigents o estan revocats. 
 
Aquests certificats utilitzen l’algoritme RSA per al xifrat i SHA1 i SHA2 (permet 
descarregar 2 certificats diferents des del web) per a la signatura. 
 
La prestació d’aquests serveis de validació es fa en base a OCSP, el que, en 
essència, suposa que un client OCSP envia una petició sobre l’estat del 
certificat a l’AC, la qual, després de consultar la seva base de dades, ofereix via 
http una resposta sobre l’estat del certificat. 
 
Per a l’apartat de la carpeta ciutadana també s’ha de modificar l’arxiu 
httpd.conf  i exportar el certificat  per poder treballar en PHP.   
 
Vegeu a l’ANNEX VII les modificacions realitzades a l’arxiu de configuració 
httpd.conf. 
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CAPÍTOL 4. ESTIMACIÓ I PLANIFICACIÓ 
 
Quan es planifica un projecte s'han d'obtenir estimacions del cost i de l’esforç 
humà requerit per mitjà de mesures de software.  
 
En aquest cas s’ha utilitzat el programa Microsoft Project 2010  per a dur a 
terme l’estimació i la planificació d’aquest projecte. 
 
A la taula següent es mostren totes les tasques fetes en aquest treball de fi de 
carrera i la durada, comptant els dies laborals, de cadascuna d’elles: 
 
 
Taula 4.1.  Nom i durada de les tasques realitzades 
 
Nº Nom Durada Data d’inici Data de fi Predecessora 

1 Anàlisi funcional 8 dies 01/01/2012 11/01/2012  

2 
Disseny i estructuració 
de dades 10 dies 12/01/2012 25/01/2012 1 

3 Revisió de requisits de 
hardware 2 dies 01/01/2012 03/01/2012  

4 Revisió de requisits de 
software 2 dies 04/01/2012 05/01/2012 3 

5 Revisió de requisits de 
seguretat 

7 dies 06/01/2012 16/01/2012 4 

6 
Instal·lació de software al 
servidor web de 
l’Ajuntament 

2 dies 06/01/2012 09/01/2012 4 

7 
Configuració del servidor 
web de l’Ajuntament 10 dies 10/01/2012 23/01/2012 6 

8 
Migració de les dades 
d’eBD al nou servidor 
web 

15 dies 10/01/2012 30/01/2012 6 

9 

Programació de la part 
privada del web 
municipal (tasques 10 i 
11) 

25 dies 26/01/2012 29/02/2012 2 

10  
Definir la presentació 
del full d’estils CSS 5 dies 26/01/2012 01/02/2012  

11  
Programar tots els 
apartats del 
BackOffice 

20 dies 02/02/2012 29/02/2012 10 

12 

Programació de la part 
pública del web 
municipal (tasques 12 i 
13) 

85 dies 02/03/2012 28/06/2012 9 

13  Definir la presentació 
del full d’estils CSS 

10 dies 02/03/2012 15/03/2012  
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14  
Programar tots els 
apartats del 
FrontOffice 

75 dies 16/03/2012 28/06/2012 13 

15 

Programació de la part 
privada de la intranet 
municipal (tasques 16 i 
17) 

12 dies 02/07/2012 17/07/2012 12 

16  
Definir la presentació 
del full d’estils CSS 2 dies 02/07/2012 03/07/2012  

17  
Programar tots els 
apartats del 
BackOffice 

10 dies 04/07/2012 17/07/2012 16 

18 

Programació de la part 
pública de la intranet 
municipal (tasques 19 i 
20) 

50 dies 19/07/2012 26/09/2012 15 

19  Definir la presentació 
del full d’estils CSS 

10 dies 19/07/2012 01/08/2012  

20  
Programar tots els 
apartats del 
FrontOffice 

40 dies 02/08/2012 26/09/2012 19 

 
 
Totes les tasques esmentades a la taula 4.1 són les tasques completades  a 
data d’entrega del treball de fi de carrera.  
 
Vegeu, a la figura següent, el diagrama de Gantt  sencer i el desglossament de 
tasques, així com les seves dependències en mode gràfic: 
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CAPÍTOL 5. ESPECIFICACIONS 
 

5.1. Diagrama conceptual de dades 
 
Els diagrames conceptuals de dades estan orientats a la descripció 
d’estructures de dades i restriccions d’integritat. S’utilitzen fonamentalment 
durant l’etapa d’anàlisi d’un problema donat i representen els elements que 
intervenen en aquest problema i les seves relacions.  
 
L’exemple més típic és el model entitat-relació (E-R) .  
 
 

5.1.1. Diagrama entitat-relació  
 
Un diagrama o model entitat-relació és una eina per a la modelització de dades 
que permet representar les entitats rellevants d'un sistema d'informació així 
com les seves interrelacions i propietats. Per a més informació sobre aquest 
tipus de diagrames, vegeu l’ANNEX IX. 
 
A continuació es mostren els diagrames d’entitat-relació d’alguns apartats del 
web municipal per tenir-los com a exemple.  
 
 

 
 

Fig. 5.1.  Diagrama E-R de les taules de la BD per a l’apartat de les notícies 
 
 
Només s’explicarà la cardinalitat de les relacions  de la figura 5.1 per conèixer 
el seu funcionament i, mirant el manual d’instruccions de l’ANNEX V, es podrà 
comprendre el funcionament de l’apartat de les notícies del web municipal: 
 

1) Una notícia pot ser de molts àmbits i, alhora, un àmbit pot ser de 
diverses notícies. Per aquest motiu es crea una relació M:N entre les 
taules DAT_Noticia  i DAT_TipoNoticia , cada instància de l’entitat no 
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està obligada a participar en la relació i pot fer-ho qualsevol nombre, de 
vegades.  

 
Una relació M:N implica la creació d’una taula nova, en aquest cas 
anomenada RL_DAT_Noticia_TipoNoticia , que contindrà les claus 
primàries de cadascuna de les taules.  

 
2) Una notícia pot tenir una o més imatges representatives, per tant, es 

crea una relació 1:N entre les taules DAT_Noticia  i 
DAT_ImagenNoticia . La instància de l’entitat està obligada a participar 
en la relació i, a més, només pot fer-ho una vegada. 

 
3) El mateix passa amb les taules DAT_Noticia  i 

DAT_DocumentoNoticia . Una notícia pot tenir un o més documents 
d’interès a descarregar i, per tant, es crea una relació 1:N. 

 
 

 
 

Fig. 5.2.  Diagrama E-R de les taules de la BD per a l’apartat Zona Regidors 
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Fig. 5.3.  Diagrama E-R de les taules de la BD per a l’apartat de l’agenda 
 
 

 
 

Fig. 5.4.  Diagrama E-R de les taules de la BD per a l’apartat d’Urbanisme 
 
 
El disseny i estructuració de les dades es va realitzar abans de començar la 
programació. Aquest procés correspon a la tasca número 2 de la taula 4.1 del 
capítol 4. 
 
El procés realitzat a les figures 5.1, 5.2, 5.3 i 5 .4 s’ha fet per totes les 
taules del web i de la intranet municipal . Vegeu tots els diagrames E-R de 
les BBDD WEB i INTRANET a l’ANNEX X, és un document tècnic amb els 
diagrames E-R de totes les taules amb les seves relacions. 
 
 

5.1.2. Llista d’atributs  
 
Els atributs són les característiques que defineixen o identifiquen una entitat. 
Aquestes poden ser moltes i el dissenyador només utilitza o implementa les 
que consideri més rellevants.  
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Els atributs són les propietats que descriuen a cada entitat en un conjunt 
d'entitats. 
 
A les taules següents d’aquest apartat es llisten els atributs de cadascuna de 
les taules de la BD de la figura 5.1. Els camps en negreta  formen la clau 
principal. 
 
 
Taula 5.1.  Atributs de la taula DAT_Noticia de la base de dades WEB 
 

DAT_Noticia 

Nom de l’atribut Tipus de dades Descripció de l’atribut 

NoticiaID Numèric (18,0) Codi identificador de la n otícia 
TituloNoticia Alfanumèric (MAX) Títol de la notícia 

SubtituloNoticia Alfanumèric (MAX) Subtítol de la notícia 

DescripcionNoticia Alfanumèric (MAX) Descripció de la notícia 

FechaAlta Data Data d’alta de la notícia 

FechaPublicacion Data Data de publicació de la notícia 

FechaCaducidad Data Data de caducitat de la notícia 

Validada Bit Indica si la notícia és visible 

Portada Bit Indica si la notícia apareix en portada 
 
 
Taula 5.2.  Atributs de la taula DAT_TipoNoticia de la base de dades WEB 
 

DAT_TipoNoticia 

Nom de l’atribut Tipus de dades Descripció de l’atribut 

TipoNoticiaID Numèric (18,0) Codi identificador de l tipus de la 
notícia 

NombreTipoNoticia Alfanumèric (MAX) Nom del tipus de la notícia 
 
 
Taula 5.3.  Atributs de la taula RL_DAT_Noticia_TipoNoticia de la base de 
dades WEB 
 

RL_DAT_Noticia_TipoNoticia 

Nom de l’atribut Tipus de dades Descripció de l’atribut 

NoticiaID Numèric (18,0) Codi identificador de la n otícia 

TipoNoticiaID Numèric (18,0) Codi identificador de l tipus de la 
notícia 
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Taula 5.4.  Atributs de la taula DAT_ImagenNoticia de la base de dades WEB 
 

DAT_ImagenNoticia 

Nom de l’atribut Tipus de dades Descripció de l’atribut 

ImagenNoticiaID Numèric (18,0) Codi identificador de  la 
imatge de la notícia 

NombreImagenNoticia 
Alfanumèric 
(MAX) Nom de la imatge de la notícia 

DescripcionImagenNoticia Alfanumèric 
(MAX) 

Descripció de la imatge de la 
notícia 

ArchivoImagenNoticia Alfanumèric 
(MAX) 

Fitxer de la imatge de la notícia 

Orden Numèric (18,0) Número d’ordenació de la 
imatge de la notícia 

Principal Bit 
Indica si la imatge és la 
representativa de la notícia 

NoticiaID Numèric (18,0) Codi identificador de la notícia 
 
 
Taula 5.5.  Atributs de la taula DAT_DocumentoNoticia de la base de dades 
WEB 
 

DAT_DocumentoNoticia 

Nom de l’atribut Tipus de dades Descripció de l’atribut 

DocumentoNoticiaID Numèric (18,0) Codi identificador de  la 
imatge de la notícia 

NombreDocumentoNoticia Alfanumèric 
(MAX) 

Nom del document de la 
notícia 

DescripcionDocumentoNoticia Alfanumèric 
(MAX) 

Descripció del document de 
la notícia 

ArchivoDocumentoNoticia Alfanumèric 
(MAX) 

Fitxer del document de la 
notícia 

Orden Numèric (18,0) 
Número d’ordenació del 
document de la notícia 

NoticiaID Numèric (18,0) 
Codi identificador de la 
notícia 

 
 
Vegeu els atributs de totes les taules de les BBDD WEB i INTRANET a 
l’ANNEX XI, adaptant el model conceptual de dades a un model lògic, és a dir, 
mostrant el disseny de les taules. 
 
Per complir amb la normativa del treball de fi de carrera no és possible llistar 
tots els atributs en aquesta documentació, ja que se superaria el volum de 
pàgines. Per aquest motiu, es llisten a l’annex corresponent. 
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5.2. Model general de processos 
 
A l’apartat 3.3.3 d’aquest document es detallen les funcions del producte, és a 
dir, les funcions que pot dur a terme cadascun dels usuaris/perfils. Totes 
aquestes funcions fan una o més accions sobre la taula corresponent de la BD.  
 
 

 
 

Fig. 5.5.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil noticies 
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Fig. 5.6.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil secretaria (I) 
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Fig. 5.7.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil secretaria (II) 
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Fig. 5.8.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil agenda 
 

 

 
 

Fig. 5.9.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil policia 
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Fig. 5.10.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil personal 
 
 

 
 

 Fig. 5.11.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil sterritorials 
 
 

 
 

 Fig. 5.12.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil empresa 
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Fig. 5.13.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil emprenedoria 
 

 

 
 

Fig. 5.14.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil tocc 
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Fig. 5.15.  Diagrama de fluxos de l’usuari/perfil treball 
 
 

 
 

Fig. 5.16.  Diagrama de fluxos de l’usuari pertanyent al grup Documents i 
plantilles de la intranet municipal 
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Fig. 5.17.  Diagrama de fluxos de l’usuari pertanyent al grup Destacats de la 
intranet municipal 

 
 

 
 
Fig. 5.18.  Diagrama de fluxos de l’usuari pertanyent al grup Administrador de la 

intranet municipal 
 
 

5.3. Disseny de la interfície 
 
L’estructura del lloc, tant pel nou web com per la intranet municipal, s’ha fet 
mitjançant els fulls d’estils CSS, per separar l’estructura de la presentació del 
document.  
 
Vegeu, a l’ANNEX XII, les pantalles disponibles al lloc web.
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CAPÍTOL 6. CODIFICACIÓ 
 
En aquest capítol es mostren algunes parts del codi de l’aplicació web, amb 
l’objectiu de fer-se una idea de l’estil de programació utilitzat. 
 
Cal recordar que l’aplicació web ha sigut implementada amb la tecnologia de 
servidor PHP i SQL per a realitzar consultes sobre la informació necessària. 
 
A continuació es mostra un tros de codi ubicat al fitxer index.php. Aquest tros 
de codi implementa les funcionalitats de l’apartat dels destacats de la portada 
del nou Web Municipal (vegeu la figura 6.1): 
 
<html> 
 
   <body> 
 
      <div class="col_esq_home"> 

 
          <div class="banner_home espai_inferior"> <?php 

 
$cnx = conectar(); 
$sql = " SELECT TOP(1) DestacadoPortadaID as ID, NombreDestacadoPortada, 
DescripcionDestacadoPortada, Imagen, Pagina, Hipervinculo "; 

 $sql = $sql . " FROM DAT_DestacadoPortada "; 
 $sql = $sql . " WHERE Validada = " . $Validada . " "; 

$sql = $sql . " AND (FechaCaducidad >= CONVERT(DATETIME, '" . $fechaActual . " 00:00:00', 
102)) ";  
 
if ($destacatActual <> ' ') 

 { 
$sql = $sql . " AND DestacadoPortadaID = " . $destacatActual . " "; 

} 
$sql = $sql . " ORDER BY Orden DESC "; 
$res = mssql_query($sql) or die (mssql_get_last_message()); 

       
if (mssql_num_rows($res)>0)  

 { 
 $dir = "/imatges/front/destacats/"; 

  $fila = mssql_fetch_object($res); 
  $ID = $fila->ID; 
  $Nombre = $fila->NombreDestacadoPortada; 
  $Descripcion = $fila->DescripcionDestacadoPortada; 
  $Imagen = $fila->Imagen; 
  $Pagina = $fila->Pagina; 
  $Hipervinculo = $fila->Hipervinculo; 
  echo "<img src='" . $dir . $Imagen . "'>"; 
  echo "<div class='fons_banner'></div>"; 
  echo "<div class='text_banner' id='text_banner'>"; 
   

if ($Pagina <> '') 
  { 
   echo "<a href='/" . $Pagina . "'>" . $Nombre . "</a>"; 
  } 
   

if ($Hipervinculo <> '') 
  { 
   echo "<a href='http://" . $Hipervinculo . "'>" . $Nombre . "</a>"; 
  } 
   

echo "<p>" . $Descripcion . "</p>"; 
  echo "</div>"; 
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$sql2 = " SELECT DestacadoPortadaID as ID, NombreDestacadoPortada, 
DescripcionDestacadoPortada, Imagen, Pagina, Hipervinculo, Orden "; 

  $sql2 = $sql2 . " FROM DAT_DestacadoPortada "; 
  $sql2 = $sql2 . " WHERE Validada = " . $Validada . " "; 

$sql2 = $sql2 . " AND (FechaCaducidad >= CONVERT(DATETIME, '" . $fechaActual . " 
00:00:00', 102)) "; 

  $sql2 = $sql2 . " ORDER BY Orden ASC "; 
  $res2 = mssql_query($sql2) or die (mssql_get_last_message()); 
   

if (mssql_num_rows($res2)==1)  
  { 
   $src = "/imatges/front/banner_marcat.gif"; 
   echo "<div class='botons_banner'>"; 

echo "<a href='index.php' title='següent'><img 
src='imatges/front/banner_fletxa_drt.gif' width='12' height='10' alt='Imatge 
següent' /></a>"; 

    
while ($item = mssql_fetch_object($res2)) 

   { 
echo "<a href='index.php' ><img src='" . $src . "' width='11' height='10' 
alt='' /></a>"; 

   } 
    

echo "<a href='index.php' title='anterior'><img 
src='imatges/front/banner_fletxa_esq.gif' width='12' height='10' alt='Imatge 
anterior' /></a>"; 
echo "</div>"; 

  } 
        

if (mssql_num_rows($res2)>1)  
  { 
   $TotalRegistros = mssql_num_rows($res2); 
    

for ($i=0; $i<$TotalRegistros; $i++) 
   { 
    $Bola = mssql_fetch_array($res2);  
    $CargaBola[$i] = $Bola["ID"]; 
    $posicion[$i] = $i; 
     

if ($destacatActual == $CargaBola[$i]) 
    { 
     $posicionActual = $posicion[$i]; 
    } 
   } 
   

echo "<div class='botons_banner'>"; 
         

if ($destacatActual == ' ') 
  { 
   $posicionSiguiente = $posicion[$TotalRegistros-2]; 
   $siguiente = $CargaBola[$posicionSiguiente]; 

echo "<a href='index.php?destacat=" . $siguiente . "' 
title='següent'><img src='imatges/front/banner_fletxa_drt.gif' width='12' 
height='10' alt='Imatge següent' /></a>"; 

  } 
  else 

   { 
    $destacatSeguent = $CargaBola[$posicionActual-1]; 
    

if ($destacatSeguent == ' ') 
    { 
     $destacatSeguent = $CargaBola[$posicionActual]; 
    } 

echo "<a href='index.php?destacat=" . $destacatSeguent . "' 
title='següent'><img src='imatges/front/banner_fletxa_drt.gif' width='12' 
height='10' alt='Imatge següent' /></a>"; 
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   } 
   

for ($i=0; $i<$TotalRegistros; $i++) 
   { 
    if ($destacatActual == $CargaBola[$i]) 
    { 
     $src = "/imatges/front/banner_marcat.gif"; 
    } 
    else 
    { 
     if ($destacatActual == ' ') 
     { 
      if ($i==$TotalRegistros-1) 
      { 
       $src = "/imatges/front/banner_marcat.gif"; 
      } 
      else 

{     
 $src = "/imatges/front/banner_no_marcat.gif"; 

      } 
      $contar++; 
     } 
     else 
     { 
      $src = "/imatges/front/banner_no_marcat.gif"; 
     }       
   
    } 

echo "<a href='index.php?destacat=" . $CargaBola[$i] . "' ><img src='" 
. $src . "' width='11' height='10' alt='' /></a>"; 

   } 
 
   if ($destacatActual == ' ') 
   { 
    $BolaActual = $TotalRegistros-1; 
    $anterior = $CargaBola[$BolaActual]; 

echo "<a href='index.php?destacat=" . $anterior . "' title='anterior'><img 
src='imatges/front/banner_fletxa_esq.gif' width='12' height='10' 
alt='Imatge anterior' /></a>"; 

   } 
   else 
   {  
    $destacatAnterior = $CargaBola[$posicionActual+1]; 
    

if ($destacatAnterior == ' ') 
    { 
     $destacatAnterior = $CargaBola[$posicionActual]; 
    } 

echo "<a href='index.php?destacat=" . $destacatAnterior . "' 
title='següent'><img src='imatges/front/banner_fletxa_esq.gif' 
width='12' height='10' alt='Imatge anterior' /></a>"; 

   } 
 
   echo "</div>"; 
  }  
 } 
 mssql_close($cnx); ?> 
 
          </div> 
 
      </div> 
 
   </body> 
 
</html> 
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Aquest tros de codi permet mostrar per pantalla les dades introduïdes a la taula 
DAT_DestacadoPortada , filtrant-los per data de caducitat superior a la data 
actual.  
 
A l’ANNEX XI es pot observar el disseny lògic de les dades per a aquesta taula 
de la BD WEB i, d’aquesta manera, comprendre amb profunditat el codi mostrat 
en aquest capítol. 
 
A la figura següent es marca, amb un rectangle taronja, el disseny d’aquest 
apartat de la portada del nou Web Municipal: 
 
 

 
 

Fig. 6.1.  Apartat Destacats de la portada del nou Web Municipal 
 
 
Vegeu més exemples de la codificació utilitzada en aquest treball de fi de 
carrera a l’ANNEX XIII. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS 
 

7.1. Valoració personal 
 
Aquest treball de fi de carrera m’ha aportat grans coneixements, a nivell 
professional, de tecnologies de programació utilitzades en el món empresarial.  
 
He passat moments complicats en el desenvolupament de l’aplicació, tant a 
nivell de configuració del servidor com en alguns apartats de gran dificultat: la 
carpeta ciutadana, el butlletí electrònic i els destacats del nou Web Municipal, la 
reserva de sales i equips de la Intranet Municipal, la paginació de tots els 
apartats, etc. 
 
Després de fer aquest projecte, em sento capaç de realitzar qualsevol aplicació 
web desenvolupada amb les tecnologies de servidor actuals, PHP i ASP.NET, 
a nivell professional.  
 
En el bloc d’optatives d’Intensificació de Xarxes Telemàtiques  vaig crear una 
editorial utilitzant ASP.NET i MSSQL. Aquest projecte va durar 4 mesos i vaig 
desenvolupar-lo sense cap tipus d’ajuda, per tant, posseeixo grans 
coneixements d’ambdues tecnologies. 
 
Em sento molt orgullós de la feina realitzada després d’aconseguir els objectius 
marcats en el plantejament d’aquest projecte, dedicant-li durant 6 mesos totes 
les hores possibles del dia, tant a la jornada laboral com fora d’aquest horari.  
 
A més, vaig crear un blog per a mostrar el seguiment del projecte. Vegeu el seu 
resultat a http://tfcjoancordoba.wordpress.com. 
 
 

7.2. Futur del projecte 
 
En primer lloc, es contractarà un servidor web dedicat de hosting per a 
producció. S’han començat a moure els fils necessaris per a la seva 
contractació, duent a terme la retenció de crèdit per a l’adjudicació d’aquest. 
Les característiques tècniques d’aquest servidor són les següents: 
 
 

 
 
Fig. 7.1.  Característiques tècniques del servidor 
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Després de fer la configuració correcta de l’Apache en aquest servidor, la 
migració dels fitxers php i de les dades ubicades a la BD WEB, es redirigirà el 
domini www.esparreguera.cat cap a aquest nou servidor, sent el nou web  
oficial  de l’Ajuntament d’Esparreguera. 
 

7.3. Estudi mediambiental 
 
Sobre l’impacte mediambiental del treball de fi de carrera, s’han de considerar 
dos possibles escenaris: 
 

1) La contaminació directa  és pràcticament nul·la. El projecte s’ha dut a 
terme en un ordinador d’escriptori que s’abasteix d’electricitat i no 
genera residus de contaminació. 
 

2) La contaminació indirecta  sí que existeix: és la generada per les 
centrals elèctriques per abastir d’electricitat la màquina. 

 
Aquest projecte sortirà ben aviat al món exterior, sent el web oficial de 
l’Ajuntament d’Esparreguera . Per aquest motiu, implica la contractació d’un 
servidor d’allotjament web dedicat, encès les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any. Com s’explica a l’apartat 1.2 del capítol 1, també es disposarà d’un 
servidor web local. Per tant, aquest projecte implica tenir 2 servidors encesos i, 
com a conseqüència, s’estudiarà l’impacte mediambiental que genera. 
 
EU Energy Star  és un programa de l'Agència de Protecció Ambiental dels 
Estats Units creat el 1992 per promoure els productes elèctrics amb consum 
eficient d'electricitat, de manera que redueix, així, l'emissió de gas d'efecte 
hivernacle per part de les centrals elèctriques. Segons la pàgina de l’EU Energy 
Star (www.eu-energystar.org), un servidor consumeix 190 W/h. No cal emprar 
monitors, ja que s’accedirà a través de consola de terminal.  
 
Per tant, a l’any es consumeix: 
 

190	
�

�
	� 24	�	 � 365	í��	 � 2	�������� � 	�, ���	

��

���
 (7.1) 

 
Tenint en compte que la quantitat de CO2 que s’expulsa a l’atmosfera per 1 W 
és 0,39 kg7: 
 

3,328	
!�

�"#
	� 0,39	!$ � 	%. �'(. '�)	�*	+,	-.�	,/0123�43	�	2′�46738,9� (7.2) 

 
I que la quantitat de residus radioactius per 1 W és 0,42 mg7:   
 

3,328	
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7
 Informació extreta de l’enllaç [26] de la bibliografia. 
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