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Nom del consultor/a: Amadeu Albós Raya 

Nom del PRA: Maria Isabel Guitart Hormigo 

Data de lliurament 
(mm/aaaa): 06/2020 

Titulació o programa: Grau en Enginyeria Informàtica 

Àrea del Treball Final: Sistemes d’informació integrats (ERP) 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau Fundació, gestió, ERP 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

El TFG pretén trobar un sistema per a la gestió d’una fundació que atén a 
persones en situació de dependència en diversos centres, així com al propi 
domicili de la persona. Es busca obtenir un millor control dels diferents centres 
i millorar-ne la gestió global. 

El projecte consta de diverses parts diferenciades, tal i com hem treballat en 
l'itinerari de Sistemes de la Informació, per tal de poder donar la solució més 
òptima a la fundació tenint en compte les seves necessitats i la quantitat 
econòmica de la que es disposa per a fer-hi front. 

Inicialment, en l'adopció del sistema, s'analitza la situació de la fundació així 
com les seves necessitats, objectius i requeriments per a l'adopció del nou SIE. 
I a la vegada s'analitzen les implicacions d'implementar un SIE, els rols 
necessaris per a la seva implementació, i la gestió del canvi que es creu 
necessari tenir-la present des del primer moment. 

Tot seguit, s'exposen els criteris de selecció dels diferents candidats així com 
l'explicació de cada un d'ells, per seguir analitzant-los i valorant l'elecció final. 

Un cop seleccionat el SIE a implementar, es planifica la pròpia implementació 
d'aquest, amb el degut anàlisi de costos i de riscos associats. 

Per acabar, es detallen certs aspectes de manteniment, seguiment i suport que 
cal tenir presents per assegurar la continuïtat del SIE dins la fundació. 

Per tant, la finalitat del projecte és la de trobar el SIE més adequat per a la gestió 
global de la fundació i millorar-ne així tots els seus processos. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The aim of this Degree Final Project (TFG) is to find a system for the 
management of a foundation attending people in a dependence situation in 
different centers, as well as in the person’s own home. It seeks to obtain better 
control of the different centers and improve their overall management. 

The Project consists of several different parts, as we have been working on 
during the Information Systems itinerary, in order to be able to give the most 
optimal solution to the foundation, taking into account its needs and the financial 
amount available to deal with it. 

Initially, in the adoption of the system, the situation of the foundation is analyzed 
as well as its needs, objectives and requirements for the adoption of embracing 
the new SIE. And at the same time the implications of implementing an EIS are 
analyzed, the roles needed for its implementation, and the change management 
that is believed to be necessary to keep in mind from the outset. 

Next, the selection criteria of the different candidates are set out, as well as the 
presentation of each of them, in order to continue analyzing them and assess 
the final choice. 

Once the EIS to be implemented has been selected, its own implementation is 
being planned, with due cost and risk analysis. 

Finally, certain aspects of maintenance, monitoring and support to bear in mind 
in order to ensure the continuity of the EIS within the foundation are detailed. 
Therefore, the purpose of the project is to find the most suitable EIS for the 
overall management of the foundation and thus improve all its processes. 
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1. Introducció 

1.1 Context i justificació del Treball 

La fundació inicia el seu recorregut anys endarrere per part d’un home religiós amb 

cert interès en vetllar per les persones en situació de dependència que disposen 

de pocs recursos. Inicia la trajectòria en aquest món creant una fundació i una 

petita casa d’acollida on cuida d’aquestes persones i els dona l’atenció que 

requereixen. Mica en mica, però, la fundació va creixent, i amb el temps, el senyor 

adquireix uns terrenys i decideix obrir un centre nou, tot i que el desvincula de la 

primera fundació i en crea una de nova per a donar-li un tret distintiu de l’anterior. 

Així, decideix que la fundació serà gestionada des d’un patronat que tindrà un 

caire familiar, implicant a germans, nebots i parelles d’aquests. 

Avui en dia, aquesta fundació no només gestiona el centre esmentat, sinó que 

disposa d’un altre centre en una localització propera i una casa on es busca un 

ambient més íntim i familiar. A més a més, s’ha iniciat un projecte d’atenció 

domiciliaria per aquelles persones en dependència que encara no volen fer el 

pas de marxar de casa. 

Tenint en compte que la gestió de la pròpia fundació afecta directament a l’atenció 

rebuda als seus clients es creu convenient implementar un sistema que no només 

doni suport i faciliti la gestió global, sinó que ajudi a detectar, millorar i potenciar 
l’atenció centrada en cada un dels individus que són atesos des de la fundació. 

Actualment s’estan utilitzant els sistemes de gestió bàscis, els quals no consten 

d’un ERP que englobi totes les àrees, sinó que mitjançant eines més tradicionals 

s’enfronten amb el repte de gestionar la fundació i cada un dels seus centres i 

àrees d’aquests. Si a més hi sumem el fet que no es disposa d’eines eficients per 

a tal fet, el volum de tasques es veu augmentat alhora que hi ha duplicitat de dades 

i poca seguretat en aquestes. 

Amb la implementació d’un ERP es vol aconseguir una visió més global, alhora 

tenir un control més exhaustiu de cada àrea i de cada part implicada. Amb tot, de 

manera integrada i centralitzada es pretén donar resposta a un nou model on la 

gestió dels centres passa a ser en segon pla i és la persona l’eix central del dia a 

dia de la fundació i de totes les tasques i serveis que aquesta desenvolupa. 
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Manca un canvi en la forma de comunicació amb els familiars, amb els propis 

clients i amb cada un dels diversos professionals. Tot i que es vol que segueixi 

existint una gestió jeràrquica de la fundació també hi ha la voluntat de fomentar la 

pertinença al grup, la visió d’equip i la necessitat imperativa de que absolutament 

tot el personal té una tasca imprescindible vers el benestar dels clients de la 

fundació independentment del rol que tingui dins l’empresa. A la vegada, s’espera 

millor transparència i atès que hi ha una voluntat formativa i d’expansió inclús fora 

de la fundació, s’espera millorar en tasques de màrqueting que inclourà dita oferta 

formativa a banda de la pròpia finalitat de captació de clients.  

Des de Patronat i Gerència, es creu fermament en la implementació d’un ERP com 

a solució a la problemàtica actual i s’aposta per dedicar part dels actius de la 

fundació en aquest fet ja que es considera que impactarà favorablement en les 

persones acollides. A més, es té consciència de la necessitat de donar un suport 

fort a la gestió del canvi a tot el personal ja que tenen experiència prèvia degut a 

canvis interns en els models d’atenció a les persones. 

 

1.2 Objectius del Treball 

 Amb aquest document, es pretén recollir la informació necessària per a poder 

implementar un ERP que permeti completar el canvi cap al nou model de gestió 

residencial de manera molt més efectiva, i és per això que seguidament es llisten 

els objectius més rellevants en quant a continguts: 

- Analitzar la situació de l’empresa, programari utilitzat, organigrama, etc. 

- Fer una tria per a cercar candidats per al nou ERP a implementar, analitzar-

los i elegir el més adient segons els requeriments que hauria de tenir per a 

cobrir els objectius de la fundació. 

- Realitzar una planificació d’implantació de l’ERP seleccionat 

- Analitzar i detallar la planificació de la posada en marxa i del manteniment 

posterior. 

- Aconseguir que les dades siguin segures i evitar duplicats innecessaris, així 

com cobrir la necessitat de reunir-les totes en un únic repositori. 
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Òbviament, durant el transcurs del projecte, s’hi inclouran nous apartats segons 

necessitat i amb tot es pretén posar en pràctica els coneixements assolits durant 

el grau i en especial amb les assignatures cursades en l’itinerari de Sistemes de 

la Informació. 

És per això, que els objectius i finalitats del projecte són: 

- Ser capaç de resoldre un cas concret amb les eines i els coneixements 

adquirits i que el resultat obtingut tingui un nivell de qualitat factible. 

- Consolidar tècniques de redacció de documents específics de l’àrea 

escollida i ser capaç d’assolir-les de manera òptima. 

- Ser capaç d’analitzar conflictes en la elaboració del projecte i resoldre’ls de 

manera eficaç. 

- En cas de ser necessari, assolir la capacitat de generar annexos adients i de 

qualitat òptims per a millorar l’entesa del projecte. 

- Assolir el ritme de treball marcat per les les dates i les fites de l’elaboració 

del projecte. 

- I en general, ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits durant el grau 

per tal de donar al projecte l'eficàcia i eficiència necessàries. 

 

1.3 Enfocament i mètode seguit 

Per al que fa al cas que ens ocupa en aquest document, tenint en compte que els 

sistemes utilitzats actualment no són eficients per a la gestió integral de la 

fundació, caldrà buscar una solució que no només en faciliti les tasques i les 

operacions, sinó que alhora permeti seguir millorant i a la vegada augmentar la 

seguretat i comunicació de les dades tractades. 

Per tal de poder arribar a una conclusió adient, es seguirà el mètode següent: 

- En primer lloc, en l’adopció del sistema, es detallarà la situació actual de la 

fundació, així com els requisits que l’ERP haurà de complir per tal que sigui 

factible i els motius que la fundació ha pres per a decidir implementar l’ERP, 
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així com els aspectes clau i els avantatges i inconvenients d’haver fet aquest 

pas. Per tant, els objectius en aquest punt són els d’establir les bases i el 

sentit de la fundació per a migrar cap a un nou ERP des d’un punt de vista 

més tècnic. 

- A continuació, en la selecció de la solució, es farà un anàlisi de les diferents 

opcions que hi ha al mercat, o si és necessari un desenvolupament a mida, 

o si es busca un sistema on-premise o on-cloud. Per tant, es cercaran 

diferents candidats i es farà un filtratge per a escollir els més adients. Tot 

seguit, s’analitzaran en detall els candidats i es valorarà l’encaix amb les 

necessitats de la fundació, per acabar finalment acomplint l’objectiu d’escollir 

la solució més idònia. 

- En la tercera fase, en la planificació de la implementació de la solució, 

s’inclouran planificacions com la de la parametrització de la solució escollida, 

els prototips per a assegurar la funcionalitat del sistema i ajudar en la gestió 

del canvi. L’objectiu d’aquesta fase, per tant, és la d’obtenir una guia per a 

implementar l’ERP seleccionat en la fase anterior de manera factible.  

- Per acabar, en la fase de posada en marxa, hi ha com a objectiu la 

planificació de gestió i correcció d’errors, si calen, per tal d’iniciar 

correctament amb l’ús diari de la solució escollida per part de la fundació. 

S’inclourà el detall dels mecanismes de suport als usuaris de la solució, així 

com de seguiment d’incidències o el monitoratge de l’arrencada en si i el 

correcte funcionament als inicis. 

S’inclourà, en algun punt del document, també una part dedicada a la gestió del 

canvi i si calen recursos per al manteniment de la solució escollida al acabar. 

Pel que fa a metodologia de seguiment dels objectius personals es revisaran els 

documents i les fonts proposades durant el grau per tal de poder realitzar el 

projecte amb eficiència. De la mateixa manera, s’intentarà tenir una constància 

amb les tasques i fites marcades, així com especial cura en els redactats i la 

consistència del projecte a fi i afecte que sigui entenedor, clar i visualment factible 

per a la seva comprensió. Alhora, es consultaran les fonts externes necessàries i 

es buscaran solucions als possibles entrebancs que puguin sorgir durant el 

transcurs d’aquest, sempre amb la intenció d’enriquir i mai de plagi. 
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1.4 Planificació del Treball 

La planificació per a la realització d’aquest document va lligada al timing establert 

per la UOC per aquesta assignatura (segons el Pla Docent). Personalment hi 

dedicaré els dimarts, dimecres i dijous al matí de 9:30h a 12:30h i si és necessari 

algunes hores extra a convenir. 

A continuació s’afegeix una taula més detallada amb la previsió de consecució 

del treball, tot i que es podrà veure modificada en funció de la pròpia evolució 

d’aquest. Les dates pertanyen totes al 2020 i la durada es mesura en dies tenint 

en compte les hores que es té previsió de dedicar-hi, per tant no es compten els 

dies no previstos. 

Taula 1: Planificació del treball 

Tasca Inici Final Durada 

 

Un cop donat l’Ok per part del consultor i fins acabar dita la primera part del 
treball. 

23/02 02/03 4 

Cerca al repositori O2 de treballs antics sobre la temàtica i de materials 
d’altres assignatures cursades a la UOC amb referència a la temàtica del 
treball 

23/02 1 

Inici de la redacció dels diferents apartats d’aquest document en l’apartat 1: 23/02 26/02 4 

- Contexts i justificació del treball 
23/02 23/02 1 

- Objectius del treball 

- Enfocament i mètodes seguits 24/02 24/02 1 

- Planificació del treball 25/02 26/02 2 

- Breu sumari de productes obtinguts 
26/02 26/02 1 

- Breu descripció dels altres productes de la memòria 

Revisió de la redacció d’aquesta part 26/02 26/02 1 

Si el consultor fa alguna recomanació de modificació de l’apartat anterior 
s’afegeixen els canvis. 

10/03 10/03 1 

Adopció del sistema 10/03 18/03 6 

Anàlisi de la situació actual de l’empresa 
10/03 10/03 1 

Anàlisi de requisits i objectius 

Beneficis i desavantatges d’implementar un ERP 11/03 11/03 1 

Anàlisi de riscos 11/03 12/03 2 
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Anàlisi de la gestió del canvi 17/03 17/03 1 

Gestió de costos 
18/03 18/03 1 

Revisió amb el consultor 

Selecció del sistema 19/03 26/03 5 

Anàlisis de les solucions existents al mercat 19/03 24/03 2 

Criba i selecció de candidats 25/03 25/03 1 

Selecció final 26/03 26/03 1 

Anàlisi per determinar suport amb altres SIEs 
31/03 31/03 1 

Equip de projecte (intern i/o extern) 

Si el consultor fa alguna recomanació de modificació de l’apartat anterior 
s’afegeixen els canvis. 

01/04 01/04 1 

Planificació de la Implantació del sistema 02/04 29/04 9 

- Iniciació i definició del projecte 07/04 08/04 2 

- Planificació i llançament del projecte 09/04 14/04 2 

- Anàlisi de la situació actual  15/04 15/04 1 

- Definició de la situació objectiu 16/04 16/04 1 

- Construcció i test del prototip 21/04 21/04 1 

- Construcció del sistema 22/04 23/04 2 

Revisió amb el consultor 28/04 30/04 3 

Planificació de la Posada en marxa 05/05 05/05 1 

Anàlisi de solucions de manteniment i monitoratge incloent millores 
contínues. 

06/05 06/05 1 

Lliurement final 07/05 09/06 15 

 

Si el consultor fa alguna recomanació de modificació de l’apartat anterior 
s’afegeixen els canvis. 

07/05 12/05 2 

Conclusions 13/05 13/05 1 

Annexes, Bibliografia, Glossari 14/05 14/05 1 

Revisió de la Memòria 19/05 26/05 5 

Preparació per la Presentació Virtual 27/05 04/06 5 

Presentació Virtual 09/06 09/06 1 

Tribunal Virtual 16/06 19/06 3 
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A continuació es mostra el diagrama de Gantt per a tenir una visió més clara i visual de tots els temps marcats en la taula anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2 : Gantt 1 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 

Amb aquest document es pretén mostrar una solució per a la implementació 

d’un ERP en una fundació que atén a persones en situació de dependència i que 

disposa de dos centres residencials més grans, una casa residencial petita i servei 

d’atenció domiciliaria. 

Es recollirà també la necessitat o no de recórrer a altres sistemes de la 

informació en cas de que l’ERP escollit no cobreixi totes les necessitats i objectius 

de dita fundació. 

És per això, que s’inclourà informació que englobi l’anàlisi la fundació amb els seus 

processos, estructura organitzativa, jerarquies, etc. fins a detall sobre els diferents 

ERPs disponibles al mercat, solució escollida, planificació de la implementació, 

posada en marxa i posterior seguiment per comprovar-ne el correcte funcionament 

i manteniment. 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

A banda dels detalls esmentats en aquest apartat 1, el document inclourà també: 

v Primera fase: Adopció 

En aquest apartat es detallaran els inicis de la presa de decisió d’implementar 

un ERP, la situació AS-IS de la fundació, així com els requisits que hauria de 

tenir l’ERP o els objectius de la fundació vers aquest, a més també inclourà: 

Ø Anàlisi de la situació actual de l’empresa 

Ø Anàlisi de requisits i objectius 

Ø Beneficis i desavantatges d’implementar un ERP 

Ø Anàlisi de riscos 

Ø Anàlisi de la gestió del canvi 

Ø Gestió de costos 
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v Segona fase: Selecció 

La fase de la selecció inclourà el detall dels diferents sistemes escollits com a 

candidats a ser implementats. Es seleccionarà un ERP i s’analitzaran els 

mòduls i el compliment dels requisits i objectius, a la vegada que si existeixen 

mancances en el sistema es valorarà la opció d’obtenir suport amb altres SIEs. 

A més, es detallaran els beneficis o no de recórrer a un equip extern per a la 

implementació i les conclusions extretes. Per tant, aquest punt estarà format 

per: 

Ø Anàlisis de les solucions existents al mercat 

Ø Criba i selecció de candidats 

Ø Selecció final 

Ø Anàlisi per determinar suport amb altres SIEs 

Ø Equip de projecte (intern i/o extern) 

v Tercera fase: Planificació de la Implantació 

Fase delicada que requereix de recursos i que cal tractar en cura, on s’hi 

especificarà la definició del projecte amb la planificació dels terminis 

d’implantació i de les parametritzacions necessàries. Es detallarà a la vegada 

la gestió del canvi i la planificació dels plans formatius referent al nou sistema, 

així com els mecanismes de suport que s’establiran per assegurar-ne el 

correcte funcionament i usabilitat. 

Ø Iniciació i definició del projecte 

Ø Planificació i llançament del projecte 

Ø Anàlisi de la situació actual  

Ø Definició de la situació objectiu 

Ø Construcció i test del prototip 

Ø Construcció del sistema 

v Posada en marxa 

Un cop planificada la implementació de l’ERP, cal seguir amb la fase següent, 

la qual serà detallada en aquest apartat. S’especificaran detalls com 
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l’estabilització del sistema, les actuacions per a correccions de possibles 

errors, avaluacions de funcionament i usabilitat, etc i alhora el posterior 

manteniment. 

Ø Anàlisi de solucions de manteniment i monitoratge incloent millores 

contínues. 

v Conclusions 

Conclusions finals del projecte on s’inclourà la valoració del seguiment 

d’aquest (planificació i metodologia), així com dels continguts del treball. 

v Glossari 

Especificació dels tecnicismes utilitats durant tot el document amb la seva 

descripció i en ordre alfabètic. 

v Bibliografia 

Fonts utilitzades per a cada un dels apartats del treball. 

v Annexos 

Documentació que requereix ser tractada a banda del document actual, però 

que és necessària per a ampliar informació aportada o que d’alguna manera 

es relaciona amb els continguts de la memòria i cal ser-hi present. 
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2. Adopció del sistema 

2.1 Situació actual de la fundació 

2.1.1 Presentació general de la fundació 

Actualment, la fundació consta de dos centres amb 40 i 35 persones, i una casa 

més petita amb les mateixes prestacions, però amb només 10 persones que hi 

viuen. Per altre banda, també es gestiona un servei d’atenció domiciliària on 

s’atenen aquelles persones que encara no volen fer el pas de marxar de casa i 

anar a viure en algun dels centres. 

Els recursos econòmics que la fundació disposa, provenen tant de les quotes de 

les persones que privadament viuen o assisteixen al centre, com de les places 

públiques amb la mateixa finalitat o d’atenció domiciliaria, és a dir, d’ingressos de 

l’administració pública. 

Per altre banda, al tractar-se d’una fundació i no existir ànim de lucre, el 70% dels 

beneficis anuals es destinen a la millora d’aquesta ja sigui en equipaments, reforç 

de plantilla, o tot el necessari per assegurar una prestació del servei el més adient 

i actualitzada possible a les necessitats dels seus usuaris. L’altre 30% es reserva 

per a emergències o altres afectes que puguin necessitar-se per assegurar-ne la 

continuïtat. 

En el següents punts, es detallarà la situació actual de la fundació, així com els 

processos i tecnologia emprada, per tal de clarificar l’exposat als punts anteriors. 

 

2.1.2 Estructura i Organigrama 

La fundació està estructurada de manera jeràrquica, tot i que la filosofia de treball 

fa que sovint es desdibuixin les posicions i les tasques de cada un dels membres 

que la formen. Es fomenta més la relació d’equip i de multitasca, dins certes 

limitacions, enfront d’una visió més tradicionalista on el líder manava les tasques 

a realitzar en tots els àmbits i diferenciant-ne clarament el personal d’atenció 

directe i indirecte. En aquest cas, es considera que absolutament tot el personal, 

tingui la tasca i els coneixements que tingui, forma part del grup d’atenció directe. 
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És per això que a nivell organitzatiu l’organigrama de la fundació és més una guia 

i no pas un modus operandi d’aquesta:  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama 

És a dir, aquest organigrama representa la fundació de manera general, tenint en 

compte que hi ha un director per a cada centre i per al servei d’atenció domiciliaria 

(SAD). De la mateixa manera, existeix un professional per a cada centre dels 

descrits a l’Organigrama, tot i que sovint alguns treballen en un o més dels centres 

i del SAD on es posa a disposició de les persones que tenen aquest servei, tots 

els professionals necessaris per assegurar que l’atenció rebuda sigui d’una 

qualitat superior a la d’altres serveis semblants ofertats des de l’administració 

pública o empreses privades. 
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2.1.3 Processos 

 

 

 

 Les fletxes indiquen els canals més rellevants    dins la cadena, i en canvi, la 

posició dels requadres que engloben les diferents àrees o professionals de la 

fundació indiquen la relació entre ells i l’abast de la seva presencia dins la 

organització. Els processos es veuen reflectits en la relació entre tots els elements 

del diagrama i l’afectació que cada un d’ells esdevé sobre els altres. 

Per tant, els clients entren al centre, amb el suport familiar o de tutors legals, 

juntament amb el suport econòmic de l'administració pública (inclús en places 

privades existeix) i aquest, a la vegada, dona suport a la fundació. 

Figura 2: Mapa processos 
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L'acollida la realitzen diferents membres del centre, tot i que acostuma a ser 

Treball social o direcció. Un cop la persona ingressa, aquesta rep atenció per part 

de tots els professionals de la fundació. Des dels serveis generals de neteja, 

cuina, manteniment, etc. fins a l'atenció sanitària, activitats, psicologia i extres com 

podologia i perruqueria. Tot sota la supervisió i suport de direcció. 

Per altre banda, administració i recursos humans s'encarreguen de la gestió 

administrativa referent a tots els professionals i determinades qüestions purament 

administratives de la fundació. Treballen frec a frec amb direcció i és gerència qui 

vetlla pel correcte funcionament de tota la fundació i està amb contacte estret amb 

cada una de les seves direccions. 

Els proveïdors subministren tot el necessari per a cada centre i per al servei 

d'atenció domiciliaria. 

Per acabar, Patronat és qui controla, supervisa, dona suport i estableix les bases 

de gestió de la fundació, essent gerència el seu nexe més proper i qui els 

proporciona les dades i tota la informació necessària per a tal fet. 

 

2.1.4 Tecnologia actual i problemàtica associada 

Actualment a la fundació es gestiona tot amb diferents programes que no tenen 

enllaç de documentació entre ells. Normalment es gestiona pràcticament tot 

amb documentació escrita a mà, documents d’Office i algun programa de gestió 

de nòmines i finances tipus Contaplus. 

El traspàs informatiu entre centres i la gerència de l’empresa es fa telefònicament 

o via email, amb molta duplicitat de dades i amb poca seguretat sobre 

aquestes. 

Alhora, la classificació a l’arxiu documental és independent en cada centre i 

part d’aquesta és gestionada per la Gerència, amb una repetició, de nou, de dades 

molt important i amb un traspàs informatiu de dades sensibles gens segur. A més, 

l’emmagatzematge d’aquestes és in situ, en servidors independents per a cada 

centre i per a la gerència, i on davant de possibles infortunis es fa impossible la 

recuperació d’aquestes. 
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El control i seguiment de les persones que viuen en cada centre o són ateses al 

domicili es realitza mitjançant fitxes en expedients físics i amb fulles de càlcul 

per a llistats i altres menesters. No hi ha un traspàs informatiu d’aquestes dades 

adient ni entre professionals ni entre departaments dins la fundació. 

De la mateixa manera es gestionen els recursos humans, realitzant moltes tasques 

a ma, sense un control horari digitalitzat, i amb expedients físics per a cada 

treballador, sense pertànyer a una base de dades eficient i efectiva per a la 

complexitat que requereix aquest tipus de fundació. A més, hi ha diverses 

problemàtiques, tant de rotació de personal, com d’horaris o suplències per baixes 

mèdiques i vacances. Actualment les eines que s’utilitzen per a la borsa de treball 

són completament físiques, utilitzant un arxivador de currículums físic i 

emmagatzematge de còpies digitalitzades. 

Tots els professionals implicats a la fundació segueixen el mateix mètode d’arxiu 

documental. 

Pel que fa a totes les dades altament sensibles pròpies de l’àrea sanitària, la 

metodologia emprada és la mateixa, arxivadors físics i algunes còpies digitals 

als corresponents servidors. 

Per tant, es detecten diverses problemàtiques importants relacionades amb els 

processos descrits en l’apartat anterior i les derivades d’aquest on el traspàs 

informatiu és deficient entre professionals i àrees; el un control documental és 

totalment ineficient, poc segur i difícil de ser recuperat; l'accés a les dades és 

limitat ja que d’un centre a l’altre no hi tenen accés i Gerència ha de demanar-les 

a cada un per a poder accedir-hi a banda de la falta de seguretat i confidencialitat 

sobre totes les dades i la duplicitat d'aquestes. A més, és impossible obtenir 

estadístiques o dades que fomentin els cicles de millora contínua ni la visió general 

de la fundació, tot i que sí que existeix en l’àrea financera. Així com la nul·litat 

d’automatització de tasques o la dificultat de realitzar seguiment de manera simple 

i eficient tant de les persones que utilitzen els serveis, com dels recursos humans 

de la fundació. 
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2.2 Anàlisi de requisits i objectius 

En detectar que les tecnologies actuals de la fundació no donen el suport 

necessari i que la manca de recursos en aquest aspecte provoca una pèrdua 

d’hores de treball per a poder mantenir i millorar els serveis oferts, es decideix 

realitzar una sèrie de reunions per tal de concretar quines mancances hi ha, quins 

requisits necessita cobrir el nou sistema i els objectius de la fundació vers aquest 

fet. Es va creure convenient que les reunions no fossin merament informatives, 

sinó que s’esperava rebre el feedback necessari per a tenir presents totes les 

necessitats des de cada una de les àrees de la fundació i amb la col·laboració de 

tot el personal d’aquesta, per aquest motiu, les reunions es van organitzar 

d’aquesta manera: 

- Reunió de tot el Patronat, juntament amb Gerència i les diferents direccions 

de cada centre i del SAD. 

- Reunió amb els caps d’àrea o professionals encarregats de cada un dels 

diferents serveis amb les diferents direccions de cada centre i del SAD. 

- Reunió amb tot el personal de cada centre amb el seu director associat. 

- Reunió final de tot el Patronat, juntament amb Gerència i les diferents 

direccions de cada centre i del SAD per fer una posada en comú i concretar 

els punts obtinguts amb anterioritat fruit de les reunions prèvies. 
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2.2.1 Objectius 

Amb tot, la fundació també estableix uns objectius que esdevenen de la presa de 

consciència de la situació actual i el desig de migrar cap un nou sistema, juntament 

amb l’anàlisi de requisits realitzats anteriorment. 

Taula 3: Objectius 

Codi Descripció 

O01 Facilitar la gestió integral de la empresa, alhora que hi haurà una millora en 
la gestió documental, el traspàs informatiu i el seguiment de totes les 
persones usuàries, provocant una millora general dels serveis prestats per la 
fundació. 

- Finances 
- Recursos humans 
- Gestió de persones usuàries 
- Gestió de proveïdors i magatzems 
- Gestió sanitària 
- Etc. 

O02 Expandir el seu modus operandi tant a professionals del sector com a 
contactes de les persones usuàries o interessats, ajudant a transmetre i 
difondre una nova manera de treballar al sector residencial. 

- Màrqueting 

O03 Gestionar de manera molt més eficient els processos i activitats derivats de 
la gestió de magatzems, farmàcia, comandes, etc. i tots aquells recursos que 
es considerin necessaris per assegurar que els serveis prestats siguin 
eficients. Inclou la comunicació amb els proveïdors i l’automatització. 

- Gestió de magatzems 
- Gestió de proveïdors 

O04 Potenciar el talent intern, amb la creació de carreres professionals 
interempresarials, incloure polítiques d’integració i tot el necessari per tal de 
millorar i promoure la pertinença al grup, la confiança en l’equip i la lleialtat a 
la fundació, fet que a la vegada pretén promocionar el desenvolupament 
personal i professional de tots els recursos humans de la fundació. 

- Recursos humans 

A la vegada, es té consciència de la complexitat que suposarà migrar cap a un 

nou sistema i es contempla la necessitat de tenir molta cura de la gestió del canvi. 

És per això que es creu convenient implementar el sistema de manera escalonada 

i facilitant l’adaptació del personal de manera paulatina. 
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2.2.2 Requisits funcionals 

De la informació recollida i analitzada anteriorment es fa una posta en comú i es 

decideixen els requisits més importants que el nou sistema ha de resoldre i 

contemplar. 

Aquests, engloben les àrees típiques de qualsevol empresa, alhora que 

n’incorpora d’altres més específiques del sector: 

Taula 4: Requisits funcionals 

Codi Descripció 

Rf01 El sistema ha de permetre i facilitar la gestió de tots els processos 
generals de l’empresa i de suport, com són les àrees de finances, 
recursos humans, medicina, etc. 

Rf02 El sistema ha de donar suport i facilitar les tasques de gestió 
d’emmagatzematge de bens, la comunicació amb els diferents 
proveïdors i la gestió de magatzems. 

Rf03 El sistema ha de permetre establir canals comunicatius òptims entre 
tots els membres de la fundació, així com amb les persones que 
viuen al centre i els seus familiars o tutors legals. 

Rf04 El sistema ha d’assegurar que les dades tenen la seguretat que 
requereixen independentment de si són altament sensibles o no. 

Rf05 El sistema ha de permetre l’explotació de la informació i donar suport 
en la presa de decisions tant a nivell global com específic per a cada 
centre o àrea. 

Rf06 El sistema ha de permetre que la documentació sigui gestionada de 
manera òptima, evitant duplicitats innecessàries, permetent el maneig 
automàtic de dades, determinar els temps d’emmagatzematge, 
assegurar la conservació de la informació més rellevant i valuosa i 
suportar la compartició documental. Alhora, aquestes hauran de ser 
accessibles pel personal que disposi d’autorització. 

Rf07 El sistema ha de permetre gestionar les dades mèdiques, activitats de 
la vida diària, pautes, seguiments i tot el necessari referent a les 
persones usuàries i les seves necessitats. 
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2.2.3 Requisits no funcionals 

Per altre banda, es detecten certs requisits no funcionals, que facilitarien les 

tasques en general de molts membres de la fundació, especialment del personal 

del SAD. 

Taula 5: Requisits no funcionals 

Codi Descripció 

Rnf01 El sistema ha de ser accessible des de diversos dispositius 
independentment del software que aquests disposin i a la vegada ho 
ha de ser des de qualsevol indret. 

Rnf02 El sistema ha de ser fàcilment escalable. 

Rnf03 El sistema ha d’estar disponible constantment. 

Rnf04 El sistema ha de ser accessible segons el perfil de cada membre de 
la fundació i els permisos i privilegis que se li donen. 

 

 

 

2.3 Implicacions de la implementació de sistemes de la informació 

en una fundació que atén a persones en situació de dependència. 

2.3.1 ERP  

A mode global, la solució que pot donar un suport més ampli és la implementació 

d’un ERP o Enterprise Resouce Planning (planificació de recursos empresarials) 

que permet gestionar cada àrea i departament de la fundació més eficientment. 

Aquests sistemes consten de diversos mòduls que ajuden a gestionar cada àrea 

mitjançant diverses funcionalitats i alguns permeten integrar només els necessaris 

evitant sobrecostos sense interferir en la gestió empresarial. 

Alguns dels beneficis que presenten, són: 
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- Visió global del funcionament de l’empresa permetent anàlisis específics o 

més generals i tenir un major control sobre les activitats de cada 

departament. 

- Optimització dels processos de la empresa, estalvi de temps i de costos. 

- Major control d’inventaris, evitant acumulacions innecessaris als 

magatzems ja que permet fer planificacions i automatitzar processos. 

- Incorporació de transaccions de negoci cap al comerç electrònic, fet que 

impulsarà la millora en la gestió de clients i vendes. 

- Facilitació i reducció dels temps de comprensió dels processos de treball. 

- Optimització de temps del tancament financer. 

 

Els tres principals mòduls funcionals que els sistema ERP hauria de tenir per al 

cas que ens ocupa són: 

v Finances: Primer mòdul a implantar, controla l’estat financer total de 

l’empresa, així com la comptabilitat i disposa de submòduls per a realitzar 

transaccions bancaries, gestió de comptes, control de caixa, pagaments 

d’impostos i tributs, etc i per tant integrarà tots els aspectes econòmics de 

tots els mòduls del sistema.  

v Recursos humans: Un altre mòdul de vital importància per a la fundació on 

es permet la gestió total dels treballadors des de contractació, salaris, 

avaluacions de rendiment i promoció, nòmines, gestió del temps, etc. Es pot 

integrar amb sistemes de gestió de coneixement i ajuda amb els programes 

de carrera professional dins la fundació.  

v Gestió de materials: Aquest mòdul ens ajudaria a identificar millor els 

requisits que els magatzems i productes necessiten, així com controlar els 

inventaris de manera òptima, verificació de factures, optimització de les 

compres a proveïdors, reducció de costos i precisió en emmagatzematge.  



24   

Per altre banda, tenint en compte la finalitat de la fundació, hauria de tenir mòduls 

més verticals i específics, com serien: 

v Gestió sanitària: Mòdul que facilitaria el recull de dades específicament de 

tipus mèdic o sanitari. Permetria fer controls i seguiments específics d’aquesta 

àrea de cada persona usuària, així com millorar la comunicació i el traspàs 

informatiu entre professionals. 

v Gestió de farmàcia: Permet controlar les comandes i l’inventari, així com 

gestionar receptes i prescripcions mèdiques puntuals, etc. 

Òbviament en aquest llistat es troba a faltar mòduls molt bàsics, sobretot els 

referents a la gestió de les persones usuàries o de suport a la presa de decisions. 

És per això que en els apartats següents es detallen dos sistemes que actualment 

ja solen anar incorporats els ERPs, però que de no ser així, o ser aquests 

insuficients, es poden complementar. 

 

2.3.2 CRM 

El CRM és una eina amb gran vàlua actualment, ja que ens permet alinear les 

estratègies de l'empresa amb la tecnologia emprada per tal de potenciar els 

processos de la organització orientats al client. 

Amb aquesta eina es treballen temes de màrqueting, atenció al client o 

departaments comercials a fi i afecte de millorar la relació amb els clients i enfortir 

lligams a llarg termini. Per tant, el valor competitiu que dona aquesta eina a 

l’empresa molt important ja que el client té la percepció que hi ha una voluntat des 

de l’empresa de satisfer les seves necessitats i desitjos. 

Des d’un punt de vista operacional, els CRM pretenen automatitzar processos de 

vendes i per tant aporta certs beneficis molt interessants com: 

- Informació de competència i mercats 

- Coordinar activitats de l’equip comercial 

- Informació sobre productes (estoc, preu, descripció, etc.) 

- Avaluacions de rendiment de processos de venda i màrqueting 
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- Etc. 

Per altre banda, també ens permet gestionar i millorar les campanyes de 

màrqueting i reduir-ne els costos, gestionar tot el sistema d’assistència tècnica i 

atenció al client, relacions amb els socis o l’ús de les mètriques CRM que ens 

serviran per mesurar la satisfacció de clients. 

Cal tenir present, però, que aquest sistema requereix de tecnologies adients de 

suport que permetin un funcionament real i vàlid, com són els sistemes avançats 

de telefonia, internet o el correu electrònic. 

Amb tot, però, per al cas que tractem i per a cobrir les necessitats de la fundació, 

caldria que a més, la gestió dels clients, és a dir les persones usuàries, fos molt 

més específic. Hauria de permetre entrar dades de forma simple sobre, no només 

les dades personals i econòmiques de cada client, sinó altres com la història de 

vida, les activitats de la vida diària, índex de Barthel, Newton, etc. I de la mateixa 

manera tenir la capacitat d’emmagatzemar per a cada un d’ells documentació tipus 

contractació, autoritzacions, etc. 

 

2.3.3 BI 

El conjunt d’estratègies, processos i eines tecnològiques destinades a crear 

coneixement per tal de facilitar les tasques de presa de decisions en l’empresa i 

que alhora permet administrar el propi coneixement en benefici del negoci és el 

Business Intelligence. 

Aconseguim informes sobre la situació real de la empresa, el funcionament 

d’aquesta, etc. i ajuda a predir esdeveniments futurs. Mitjançant un conjunt de 

dades diverses que d'entrada no ens dona informació per si mateixa, aplicant 

processos (càlculs, categoritzacions, contextualitzant-les, etc.) les convertim en 

dades útils les quals deriven en coneixement. I és aquest el que ens permet treure 

determinades conclusions i donar una importància superior a les dades. Entre 

la tecnologia, els processos i les persones necessàries, el sistema BI pot resultar 

de gran rellevància per al negoci. 
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Per a la formació pot resultar molt important ja que es podrien prendre decisions 

relatives a les activitats o a l’aplicació de noves teràpies, o més enllà, de caire més 

econòmic, però en general, és molt útil per a tenir una mica més de coneixement 

sobre l’estat actual de l’empresa i fer prediccions a curts, mitjans o llarg terminis. 

 

2.3.4 Altres beneficis 

Per acabar, direm també que altres avantatges i beneficis que en aporten els 

sistemes de la informació i que complementen els ja esmentats, de manera que 

podrien satisfer els objectius marcats per la fundació, són: 

- El retorn de la inversió a llarg termini, tenint en compte que es milloren les 

relacions i la satisfacció de les persones usuàries, s’aconsegueix una imatge 

corporativa molt millor i per tant augmenta la fidelització vers la fundació. 

- Es facilita en general la presa de decisions segons informes molt més 

veraços i reals, tant al departament financer, com en tots els altres. 

- Previsió o anticipació d’esdeveniments futurs de manera molt més realista 

i evitant despeses innecessàries. 

- Millora de la comunicació interna amb els treballadors de totes les àrees de 

la fundació ja que la integració facilita compartir la informació. 

- Es globalitza la formació per als treballadors ja que es segueix la mateixa 

lògica i ergonomia. 

- Permet la mobilitat de tot el personal de la fundació. 

- Facilita les tasques dels comandaments entremitjos i els dona major control 

per anticipar els requeriments de la directiva. 

- Facilita la creació de grups de treball ja que el tractament de les dades és 

més ràpid i eficaç, alhora que manipulable. 
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2.4 Rols 

Fruit de les reunions realitzades anteriorment per a trobar els requisits del sistema 

i els objectius de la fundació, s’arriba a la conclusió que atès que a la organització 

no hi ha cap persona experta en aquests sistemes o solament a nivell tecnològic, 

és vital contractar una empresa externa que no només assessori, sinó que 

acompanyi en tot el procés de migració cap al nou sistema a implementar. A més 

a més, s’estudiarà la necessitat o no de que també realitzi el manteniment i 

assistència tècnica post-implementació. 

 

2.4.1 Rols a la fundació 

v Patrocinador: És el màxim responsable i el que pren les decisions per a poder 

tirar endavant el projecte. En el cas de la Fundació aquest rol el pren Gerència. 

v Cap de projecte: Treballarà ma a ma amb el cap de projecte de l’empresa 

externa i assumirà el rol de CIO i per tant liderarà l’execució del projecte i 

s’assegurarà que es compleixen els objectius marcats. En aquest cas tindrà 

hauria de tenir un perfil més tècnic, però atès que a la fundació no existeix 

aquesta figura, també l’assumirà la Gerència. 

v Tècnics de sistemes, de manteniment i de suport a l’usuari: S’encarregaran 

de configurar els equips i sistemes de comunicació alhora que en faran el 

posterior manteniment gestionant els usuaris, parametritzant les aplicacions, etc. 

També faran d’assistència tècnica, si s’escau, en els usuaris que utilitzin els 

sistemes d’informació de l’empresa, així com registrar incidències i fallades 

d’aquests. Serà l’empresa externa la que farà aquestes tasques. 

v Grups de treball per als projectes pilot: Es preveu generar proves pilot i per 

tant serà necessari que membres de les diferents àrees participin d’aquestes 

informant de les possibles deficiències o millores que es creguin necessàries per 

al correcte funcionament de tot el projecte. Hi haurà un representat de cada 

departament que serà el que transmetrà els informes al cap de projecte. 
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2.4.2 Rols a l’empresa externa 

v Cap del projecte: Consultor expert en implantació de sistemes de la informació 

liderarà el seu equip de consultors i treballarà juntament amb el cap de projecte 

designat per la fundació. 

v Tècnics i consultors de l’equip extern: S’encarreguen de recollir la informació 

que recull les necessitats de la fundació i parametritzar el sistema per a que 

satisfaci aquestes necessitats. A més, s’encarregaran de traspassar les dades 

del sistema antic de la fundació a la nova aplicació prèvia configuració de les 

bases de dades d’aquesta, a més de la configuració del sistema, creació de 

perfils, gestió de seguretat, etc. Així com generar les proves pilot. 

v Formadors: Personal que s’encarregarà de formar a tots els treballadors de 

l’empresa sobre el nou sistema escollit per la fundació. 

 

 

2.5 Gestió del canvi 

Com ja s’ha comentat, hi ha un risc gran en la gestió del canvi, poden aparèixer 

resistències o males praxis durant tot el procés i per tant es creu que s’ha de 

tenir especial cura d’aquest fet, donant suport i establint mètodes de comunicació 

efectius que solventin aquest possible problema.  

En el cas de la fundació s’identifiquen certs perfils susceptibles de crear resistència 

al canvi, aquests són: 

v Gerocultors/es-cuidadors/es: Tot i que en el seu cas el canvi serà molt 

positiu i afavorirà tenir un major control de dades i tasques, així com suport 

pel fet de tenir accés més immediata a la informació, es creu que aquest 

col·lectiu pot mostrar resistències ja que acostuma a ser un grup de personal 

que no està tant habituat a l’ús de les noves tecnologies i que pot considerar 

aquest fet com una pèrdua de temps, en lloc d’una millora. 

v Personal d’activitats: En aquest cas, si que hi ha una certa predisposició en 

l’ús de certs dispositius i interfícies, però en un primer moment, fins que no 



29   

s’habituïn al nou sistema, els pot semblar que els treu temps d’atenció directa 

sobre les persones usuàries i per tant crear tensió. 

Per a gestionar aquest inconvenient cal que la formació en aquests casos sigui 

molt acurada, que es prenguin més mesures i es doni més suport per part del 

servei tècnic als treballadors que tinguin un perfil més baix en l’ús de tecnologies 

de la informació ja sigui un tipus de suport sota requeriment, o mitjançant 

choaching. A la vegada que si cal, es pot decidir fer una formació extra en l’ús de 

dispositius electrònics. 

Alhora, per a totes els membres, s’espera donar un recolzament molt elevat, 

fomentant la motivació, el sentiment de vàlua per a la fundació, on la comunicació 

constant estarà a l’ordre del dia i el traspàs informatiu ha de ser clar i basat en 

fets, honrat i sense caure en falses promeses. Se’ls ha de donar responsabilitat, 

però alhora escoltar-los i donar-los flexibilitat i retroalimentació, feedback, en les 

seves accions. A la vegada, atès que també s’inclou com a objectiu de l’empresa, 

cal facilitar-los programes de carrera professional que siguin adients per a ells i el 

sistema, augmentant així valors de confiança i lleialtat i alhora contribuint al 

desenvolupament del capital humà de la fundació. 

 

Per tant, les accions més rellevants a dur a terme en aquest sentit són: 

v Establir canals de comunicació per a les tasques de suport i coaching als 

treballadors per part d'especialistes. 

Es tindrà especial cura d'aquest fet, i per tant es crearà un pla de comunicació 

on s'establiran certes pautes i detalls per a assolir una comunicació eficaç i veraç 

que actuï de mecanisme per a exposar i recollir tota la informació necessària per 

a tot el procés. Caldrà donar forma als missatges de manera que siguin 

entenedors, i caldrà, també, pautar la forma de redaccions així com el llenguatge 

a emprar (simple, senzill i entenedor) i certes recomanacions, com la necessitat 

de ser directe i especificar amb claredat la finalitat del missatge, l’emissor i a qui 

va destinat, així com què s'espera de dita comunicació. Aquestes accions es 

portaran a terme des dels inicis a fi i afecte d'assegurar una bona implementació i 

posterior funcionament del sistema durant el temps. 
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v Planificació de les formacions en ús de noves tecnologies i el nou programari 

emprat a tota la fundació: 

Es crearà el pla de formació en grups segons tasques i mòduls a emprar on es 

detallarà de quines parts constarà aquests i les seves finalitats. Alhora, 

s'especificarà tota la informació vital de la implementació del nou SIE, així com el 

seu funcionament i les equivalències entre el sistema antic i el nou.  

A la vegada, dins del propi pla formatiu, es nomenaran certs professionals de la 

mateixa fundació que tinguin més facilitat en l'ús del nou sistema per tal de donar 

suport i reforçar la formació de manera continuada. 

S'espera que la formació ajudi no només a superar la implementació del SIE sinó 

que alhora reforci la naturalitat en l'ús d'aquest, així com evitar possibles 

reaccions adverses i/o usos incorrectes. 

De la mateixa manera, dins el pla formatiu, hi haurà formació específica per als 

treballadors que no estiguin avesats en l'ús de noves tecnologies i se'ls 

acompanyarà de manera continua en el temps amb personal intern de la fundació 

per a cada torn, per tal d'evitar frustracions i mals usos. 

S'espera també en aquest cas, que amb tot, la formació aporti altres qualitats dins 

com el sentiment de pertinença al grup (pel fet de sentir-se ajudat), a l'equip (pels 

formadors interns que cohesionaran) i alhora donar seguretat i en conseqüència 

millorar les capacitat i habilitats de la plantilla en general. 

Per tant, les activitats formatives s'iniciaran tal i com es detallen a la planificació 

de la implementació del nou sistema (detallat al punt 4.6 d'aquest document) 

v Sessions de retroalimentació i feedback individuals i en grups segons 

necessitats. Aquest han de ser constants en el temps i perseverar un cop 

finalitzada la implementació. És important aprofitar l'impuls en la comunicació 

i fomentar que els canals es mantinguin actius per tal de que cada treballador 

tingui consciència tant del que fa correctament, com de les necessitats de 

millora que s'han detectat. Cal tenir present que sempre s'ha de fer en clau de 

millora i no com a càstig. 
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v Creació de programes de carrera professional, amb seguiment i suport 

necessari per a tal fet. Això farà que el personal es desprengui de la sensació 

de no evolucionar i seguir endavant amb la seva carrera si ho creu necessari. 

La fundació procurarà donar suport i facilitar la millora continua a nivell 

personal dels seus treballadors per al bé comú de l'empresa, des d'una visió 

personalitzada per a cada individu. S'iniciarà aquesta fase un cop el nou 

sistema estigui mínimament implementat, però es començarà a treballar 

aprofitant les sessions de retroalimentació i feedback que nodriran d'informació 

com a punt de partida. 

 

 

2.6 Pla de comunicació 

La comunicació, com s'ha esmentat i es seguirà esmentant al llarg del document, 

és creu de vital importància per a la correcta implementació i seguiment del nou 

sistema. És per això, que es planifica un pla comunicatiu que ajudi amb tot el 

procés. Aquest, pot estar sotmès a revisió i ser actualitzat en qualsevol moment 

mentre estigui en actiu. 

v Temporització: El pla de comunicació s'iniciarà a partir de l'adopció del sistema 

i fins que acabi la seva implementació, tot i que s'espera que les tècniques i 

hàbits adquirits durant aquesta etapa perdurin en el temps per tal de donar suport 

a l nou sistema mentre la fundació en faci ús. 

v Personal implicat: S'analitzen les persones implicades amb la fundació i 

s'identifiquen diversos grups: 

 - Alts càrrecs: Patronat, gerència , direccions tècniques. 

 - Caps de projecte per la implementació del nou SIE i d'àrees dins la 

 fundació. 

 - Personal de la fundació. 

 - Empreses externes col·laboradores amb la fundació.  

v Continguts: El pla consta de diverses pautes per tal de millorar la comunicació, 

les quals van des de l'exposició del motiu d'aquest, fins a informació relativa al 

propi projecte i el nou SIE: 
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 - Exposició d'objectius i motius del pla de comunicació. 

 - Exposició de motivacions per al canvi cap al nou SIE. 

 - Líders, promotors i involucrats. 

 - Equip, tot el personal és vital per al correcte funcionament del nou 

 sistema. 

 - Rols dins la fundació i quines pautes comunicatives han de seguir 

 segons perfil. 

 - Informació sobre noves tecnologies associades al projecte, així com 

 suport prestat. 

 - Informació sobre sessions de retroalimentació i feedback. 

 - Informació sobre la formació. 

 - Informació constant sobre l'estat del projecte. 

v Canals: A banda dels sistemes utilitzats actualment (e-mail, telèfon, etc), 

s'incorporaran els atorgats pel nou sistema a mesura que aquest es vagi 

implementant. Tot i així, es reforçarà amb altres sistemes com un taulell 

d'anuncis, sessions individuals o grupals presencials i/o amb videoconferència, 

bústia de suggeriments, etc. 

v Accions: Les accions del pla de comunicació aniran lligades a les necessitats 

del projecte d'implementació, i es duran a terme segons necessitat, tot i que hi 

haurà comunicats i notes informatives periòdicament cada 15 dies mentre duri la 

implementació del projecte (un cop acabada, s'espera fer-ho mensualment). 

 

 

2.7 Pla de formació 

Tal i com ja s'ha esmentat, la formació és un punt molt important en tot el procés 

de migració cap al nou sistema i és per això que la fundació decideix crear un pla 

formatiu per a estructurar millor tot el procés d'aprenentatge i el seu funcionament. 

v Temporització:  Les activitats formatives s'iniciaran tal i com es detallen a la 

planificació de la implementació del nou sistema (detallat al punt 4.6 d'aquest 
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document), però com podrem veure més endavant, al punt 5, es valorarà la 

necessitat de realitzar noves formacions si esdevenen necessitats que ho 

requereixin. 

v Personal implicat: La formació va dirigida a tot el personal de la fundació, tot i 

que es creu necessari dividir aquest en grups: 

 -    Patronat, gerència i direccions tècniques. 

 -  Personal especialitzat d'atenció directe: Treball social, psicologia, 

 fisioteràpia, educació social, etc. 

 - Personal d'atenció indirecta: Recursos humans, administració, 

 recepció, etc. 

 - Altre personal: Manteniment, cuina, etc. 

v Continguts: Es detallarà inicialment la finalitat del nou sistema, el seu 

funcionament bàsic per a tot el personal en general i altres aspectes referents al 

canvi, així com tècniques per evitar caure en mals usos . De manera més 

específica es realitzaran formacions per a cada àrea i s'explicarà el funcionament 

d'aquestes. També hi haurà formació en l'ús de noves tecnologies per aquell 

personal que ho requereixi independentment del grup o àrea al que pertanyi. Per 

tant, existirà formació bàsica per a tot el personal, formació específica per àrees, 

formació en noves tecnologies, i formació de personal seleccionat per a donar 

suport en cada àrea. 

v Metodologia: Es realitzaran formacions presencials per grups de manera teòrica 

combinada amb pràctica. També s'aprofitaran els prototipatges per a augmentar 

la formació i permetre l'accés un cop caiguin en desús per als usuaris que 

necessitin practicar. Cert personal seleccionat dins la fundació, s'encarregarà de 

donar suport als companys fora de les activitats formatives per part de l'empresa 

que les imparteixi, assegurant així més continuïtat formativa durant la migració 

al nou sistema i post-implementació.  A la vegada, es designarà un responsable 

a cada centre encarregat de fer seguiment del pla, organització logística i donar 

el feedback necessari. 
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3. Selecció del sistema 

En aquest punt del treball, es detallen els diferents sistemes candidats a ser 

implementats a la fundació. Mitjançant un procés de screening es seleccionarà el 

més adient per a resoldre les necessitats de la fundació, alhora que hauria de 

cobrir els objectius marcats d’aquesta. 

 

3.1 Candidats 

3.1.1 Criteris generals de selecció 

Per a la selecció de candidats s'estableixen certs criteris que es considera que les 

solucions han de complir per a assolir els objectius i requisits prèviament establerts 

per la fundació: 

v En primer lloc, tenint en compte que un dels objectius de la fundació és que 

el nou sistema permeti la mobilitat i l’accés des de qualsevol dispositiu, 

directament es descarten totes aquelles opcions implementades on premise. 

v Es seleccionen sistemes tan open source, com propietaris ja que no es vol 

limitar l'accés a diferents solucions que puguin ser beneficioses per a la 

fundació. 

v No es descartarà cap candidat que no permeti desenvolupaments a mida, 

per tal de poder valorar si amb un sistema estàndard i més econòmic és 

viable implementar-lo a la fundació. 

v Les solucions han d'estar àmpliament esteses i han de disposar del suport 

necessari. 

 

3.1.2 Criteris d'avaluació dels candidats 

Per tal de poder avaluar els candidats proposats, s'han llistat una sèrie de 

premisses que aquests han de complir: 
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v La fundació ha de ser capaç d’assumir econòmicament el cost 

d'implementació i manteniment del sistema tenint en compte els beneficis a 

llarg termini que la seva implementació suposaria. 

v El sistema ha de tenir tots els mòduls necessaris per a cobrir les necessitats 

de la fundació, o permetre la implementació paral·lela d'un altre sistema 

d'informació que en faci suport. 

v El grau de mobilitat que la solució permeti ha de ser molt gran. 

v El sistema ha de donar una seguretat òptima de les dades. 

v El sistema ha de ser altament escalable. 

v Ha de permetre la creació de perfils per a l'accés a les dades. 

 

 

3.2 Candidats 

Els diferents candidats consten de les següents característiques generals: 

- Un sistema open source implementat al núvol amb mòduls estàndard. 

- Un sistema open source on una consultora externa ofereix 

desenvolupaments a mida per tal de personalitzar-lo i adaptar-lo a les 

necessitats de la fundació. 

- Un sistema propietari implementat al núvol amb solució vertical per al 

sector d’atenció a les persones en situació de dependència. 
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3.2.1 ADempiere 

 

Figura 3: ADempiere 

Aquest sistema és un ERP de codi obert destinat a PIMEs. Té suport arreu del 

món ja que és una solució àmpliament estesa i està desenvolupat el Java, 

suportant bases de dades PostrgeSQL i Oracle. És un sistema que té molta facilitat 

de personalització sense ser necessari generar desenvolupaments a mida (tot i 

que és possible fer-ho) i alhora es pot canviar l'estructura de la informació segons 

convingui. Es sistema és implementat al núvol i per això és molt escalable i a la 

vegada permet l'accés des de qualsevol dispositiu, fet que li dona una mobilitat 

molt alta. Els mòduls que conté són estàndards per a totes les empreses, però 

al permetre parametritzacions i desenvolupaments a mida, s’adapta molt bé a les 

necessitats que l’empresa, o en aquest cas la fundació, necessiti. 

SIEs com ADempiere, són gratuïts i la complexitat d'instal·lació d'aquests 

sistemes sol ser baixa ja que al estar al núvol no cal instal·lar res in situ. És per 

això que, a més, són accessibles constantment, altament escalables i permeten 

mobilitat total sempre que es disposi de connexió a internet. El desavantatge més 

gran que tenen aquests sistemes és que no disposen de servei d’atenció ni de 

suport, però sí que hi ha una comunitat al darrera molt gran que pot ajudar en 

moments puntuals. Normalment s’ha de recórrer a una consultoria externa tant per 

al suport com per als desenvolupaments a mida, els quals alguns s’ofereixen des 

de la comunitat que hi ha al darrera, però si es vol quelcom més específic no. Les 

còpies de seguretat es fan al núvol i se solen encriptar, per tant les dades són 

segures. 
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3.2.2 Solució a mida 

En aquest cas calia buscar una solució tipus ADempiere, però on una important 

consultoria oferís desenvolupaments a mida. Abans de buscar un SIE que 

encaixés en aquest grup, es va analitzar la situació a grosso modo d'aquest cas i 

es va arribar a una sèrie de conclusions que no permetien excloure la solució com 

a candidata, però si calia tenir en compte per a l'screening. 

A mode general, aquest tipus de solucions tenen un cost elevat ja que haver de 

crear mòduls sencers específics per a la fundació amb totes les seves necessitats 

fan que s'encareixi la despesa. No només és crear el mòdul d'infermeria o 

medicina, també hi ha la problemàtica del mòdul d'atenció directe per part de 

l'equip gerocultor, o el de tots els professionals com psicòleg, treball social, 

educadors, etc. amb totes les casuístiques de cada àrea, que són força diverses i 

consten d'informes i parametritzacions determinades .  

El sector requereix d'unes necessitats tant específiques que al final aprofitar un 

sistema estàndard i realitzar desenvolupaments a mida té una complexitat massa 

elevada a assumir econòmicament. A més a més, el fet de requerir que el sistema 

sigui implementat al núvol per les avantatges que això suposa descrites 

anteriorment, augmenta la complexitat d'implementació dels desenvolupaments 

a mida, ja que normalment és més simple realitzar-los en sistemes implementats 

on premise. 

Amb tot, l'escalabilitat i la mobilitat tindran una semblança amb el sistema descrit 

anteriorment, pel fet, com ja s'ha anomenat, d'estar implementat al núvol. De la 

mateixa manera que la accessibilitat. 

En aquest cas sí que es disposa de suport i assistència, que seria per part de 

la consultoria externa que realitzaria els desenvolupaments a mida, però aquest 

fet també comporta afegir un intermediari més en tot el procés d'implementació en 

el cas que aquesta consultoria no pugui cobrir els rols necessaris descrits en 

l'apartat 2.4 d'aquest mateix document. 

Per altre banda, es té en consideració la seguretat de les dades, on al igual que 

l'ADempiere es realitzen la núvol i van encriptades. 
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3.2.3 GdR. Gestión de Residencias 

 
                                                                                      

 

SIE creat al 2006 per part de desenvolupadors i persones relacionades amb el 

món residencial, ofereix una solució vertical específica per aquest sector, amb 

un ampli ventall de mòduls, des dels més estàndards als més específics per al 

cas.  

A més, disposa de mòdul d'accés biomètric per als controls horaris i mòdul tàctil 

per a l'ús de pantalles tàctils, fet molt interessant per a la realització de les tasques 

pròpies de la fundació d'atenció a la persona i alhora de les pròpies documentals 

i de registre. Un altre mòdul interessant és el de la missatgeria instantània per a 

millorar la comunicació entre tots els professionals. I a més, al ser vertical, disposa 

de tots els mòduls específics per a les persones usuàries (dades personals, 

historial mèdic, plans d'atenció personalitzats, tests, etc.). També contempla altres 

aspectes com cuina (gestió i menús, etc.), perruqueria i podologia, farmàcia, etc. 

Alhora, permet personalitzar-los per adaptar-los millor a les necessitats de la 

fundació, si cal. 

El sistema és al núvol, per tant compleix i dota a la fundació de tots ela avantatges 

que això suposa, escalabilitat, mobilitat i seguretat de les dades. Aquestes són 

emmagatzemades a Cloud Arsys, avalada per la Certificació de Seguretat 

Internacional 27001:2005, i a més les dades s'encripten amb el protocol de 

xifratge https. Les copies de seguretat les realitza l'empresa i per tant la fundació 

no hauria d'estar pendent d'aquest fet. A la vegada, el sistema contempla 

planificació i gestió d'inspeccions específiques del sector, normativa per al 

compliment de la llei de protecció de dades (auditat per l'empresa PRODAT i amb 

assegurança sobre dades personals DataPlus). 

El cost del sistema recau en el numero d'usuaris de la fundació i es flexible cada 

més segons aquest total. Es paguen 50€ fixes al mes, més 2€ per persona usuària 

de la fundació, tot i que si es superen els 75 usuaris ofereixen ofertes 

personalitzades, i permet la gestió multicentre. 

Disposa de suport tècnic 24h al dia 7 dies a la setmana. 

Figura 4: GdR 
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3.2.4 Taula de valoració 

Per tal de poder seleccionar la solució més adient per a la fundació es realitza una 

taula de ponderació on s'analitzen els diferents sistemes presentats de manera 

més acurada mitjançant valoracions dels factors clau. Aquests es puntuaran de l'1 

al 10 (com és alta la puntuació millor) i s'englobaran en ponderacions que 

permetran establir els valors de pes segons el compliment dels requisits de la 

fundació vers el SIE. Per tant, obtindrem una taula que servirà per visualitzar millor 

quin SIE és més idoni i s'adapta més a les necessitats de la fundació.  

Amb tot, caldrà revisar amb tot l'equip que els resultats obtinguts realment 

encaixen amb les necessitats de la fundació i per tant la valoració final recaurà en 

la decisió presa per part del patronat d'aquesta. 

Així doncs, la taula constarà dels diversos factors clau que apareixen a l'apartat 

3.1 d'aquest document (ressaltats en negreta), així com els requisits descrits en 

l'apartat 2.2.2 i 2.2.3, però també se'n poden incloure d'altres que es consideren 

d'interès com per exemple la usabilitat o si és més o menys intuïtiu. 

A la taula apareixerà la valoració dels costos com a molt alta si la pròpia empresa 

implementadora pot suplir els rols de la consultoria externa esmentada en l'apartat 

2.4 d'aquest document, i molt baixa si no es dona el cas. A la vegada es valorarà 

molt positivament la flexibilitat i adaptació segons l'evolució de la fundació i el 

nombre d'usuaris que atén.  

Si es desconeix si un determinat SIE contempla un punt concret es valorarà amb 

un 0 encara que sí que el sistema sí que permeti la funcionalitat en concret.  

Pel que fa als desenvolupaments a mida, es valora segons la complexitat de 

desenvolupament per satisfer les necessitats i requeriments de la fundació, una 

valoració baixa significa molta complexitat. 

La informació per a les valoracions de la següent taula, s'extreuen de les proves 

realitzades en demostracions, consultes a les pàgines web i s'adjunta la informació 

visual als Annexos mitjançant captures de pantalla. Alhora, es realitzen trucades 

informatives telefòniques. 
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Tal i com podem observar, el SIE que encaixa millor amb les necessitats de la 

fundació és GdR (puntuació del 75,2%), el qual permet millorar la gestió integral 

de la fundació, tot i que té certes limitacions. 

Taula 6: Taula de valoracions 
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3.2.5 Elecció final 

Cal valorar dins dels resultats obtinguts el lligam que hi haurà de rols entre 

l'empresa externa i la fundació. Per això, el fet que GdR pugui ser implementat per 

la pròpia empresa distribuïdora, així com realitzar la formació i el suport i 

manteniment del SIE és un punt a favor a part de la nota obtinguda a la taula de 

valoració.  Amb ADempiere, en canvi, s'hauria de contractar una empresa externa 

que realitzés tot el procés i al final la relació cost/benefici podria no ser tant adient 

com en el cas de GdR. Per altre banda, es creu que la complexitat i el cost que 

podria suposar un desenvolupament a mida per a tota la gestió de la fundació seria 

tant gran que juntament amb els resultats obtinguts a la taula es descarta 

directament. 

El que preocupa una mica en la utilització de GdR per a la fundació és que no hi 

hagi uns mòduls de gestió de compra/venda i magatzems testejats i implementats 

en el temps per als processos referents a aquestes àrees, però es decideix donar 

un vot de confiança a l'empresa ja que per altre banda suporta verticalment tots 

aquells aspectes que la fundació necessita cobrir de manera més explicita i que 

refereixen directament en la qualitat de vida dels seus usuaris i en la forma de 

treballar del seu personal, optimitzant el temps i la gestió documental de manera 

que permet més hores d'atenció directe. 

A la vegada, el fet que tot el personal pugui comunicar-se instantàniament afegeix 

solucions no només de comunicació general, sinó que pot suposar un avantatge 

de cara a la gestió del canvi i a millorar l'efectivitat i eficiència de l'atenció a les 

persones que gaudeixen dels serveis de la fundació en general. 

El tema dels costos també és molt interessant, ja que permet gaudir dels serveis 

oferts per GdR tant a nivell inicial d'implementació i posada en marxa, com de 

suport i manteniment posterior, de manera flexible i assumible per a la fundació, 

adaptant-se a les necessitats d'aquesta. 

Amb tot, per tant, la solució escollida és, sense dubte, GdR. 

 

Així doncs, GdR s'encarregarà de crear un equip que treballarà frec a frec 

amb el de la fundació pel que fa a la implementació del nou SIE. Aquests 
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s’encarregaran d'analitzar les necessitats tecnològiques que la fundació requereix, 

així com organitzar les formacions, les fases d'implementació, assessorament i 

suport, etc. i en general el descrit als següents apartats. 

Per tant, no serà necessari contractar una consultoria externa que doni suport ni 

en l’anàlisi de necessitats tecnològiques ni per a l'enllaç amb la implementació del 

nou sistema, ja que el propi equip de GdR serà qui ocuparà aquesta tasca, menys 

el referent a la instal·lació i posada a punt de dites tecnologies que ho farà 

l'empresa externa que dona el servei informàtic a la fundació des de ja fa anys. I 

de la mateixa manera, el procés d'implantació, parametritzacions, prototipatge, 

etc. seran realitzades per GdR i per tant l'estalvi en tema de costos és valora com 

a molt important. 
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4. Planificació de la Implantació del sistema 

Un cop ja tenim el nou sistema escollit cal planificar com es realitzarà la 

implementació, per tant, es decideix fer-ho de manera escalonada, per fases o 

step by step,  per tal de comprovar a mesura que es va fent ús del sistema, per 

una banda que funciona correctament i per l’altre que els usuaris de cada mòdul 

s'adapten correctament i progressivament al nou SIE. 

Tenint en compte que la fundació treballa atenent persones en situació de 

dependència, es creu que aquesta instal·lació progressiva del sistema permetrà 

una millor gestió del canvi, així com no saturar el personal i permetre que aquests 

puguin seguir amb les seves tasques diàries mentre van assolint la incorporació 

del nou SIE. 

La planificació de la implementació, doncs, ha d'estar degudament detallada i 

planificada, ja que els riscos que suposa el canvi poden ser elevats si no es 

segueix un guió establert. Aquest, es divideix en les següents etapes, i els rols 

implicats s'especifiquen entre parèntesis: 

 

4.1 Inici i anàlisis 

En aquest punt, mitjançant reunions amb l'empresa implementadora i la fundació 

(patrocinador i cap de projecte de la fundació amb cap de projecte de GdR), 

s'estableixen els objectius i l'abast del projecte de manera que encaixi amb els 

objectius i els requisits establerts per la fundació. S'analitzen els processos de la 

fundació que tenen encaix dins del projecte, així com els beneficis i objectius, o 

els riscos associats. De la mateixa manera, es crea un calendari on els tempos 

de la implementació estaran degudament planificats i aniran acord amb les 

conclusions extretes de l’anàlisi inicial i definició de l'abast del projecte. A més a 

més, s'establiran canals comunicatius no només entre la fundació i l'equip extern 

de GdR, sinó per a tots els usuaris del sistema, tal i com es contempla en l'apartat 

de la gestió del canvi i pla de comunicació. També es seleccionaran diferents 

treballadors de cada àrea per a facilitar les tasques comunicatives, la formació i la 

millora en la gestió del canvi. 
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4.2 Planificació i llançament 

En aquesta fase, es consolida la infraestructura que es farà servir per al projecte, 

des de l'equip fins la tecnologia (Caps de projecte de GdR amb el vist i plau del 

cap de projecte de la Fundació), i a la vegada es dona a conèixer de manera 

interna per a tots els membres de la fundació (Patrocinador).  

És per això, que s'inicia la instal·lació del programari, en aquest cas, al ser un SIE 

on cloud s'activen els mòduls per a membres concrets de l'equip per tal que es 

puguin parametritzar segons les necessitats de la fundació. 

Alhora s'inicia la formació i es defineixen estàndards de documentació 

(Formadors de GdR i grups de treball de la fundació). 

 

4.3 Prototipatge 

Es creu essencial l'ús de prototips per a ser utilitzats per a diferents membres de 

cada àrea i així poder analitzar millor si les parametritzacions realitzades al SIE 

són correctes, si hi ha alguna mancança, etc. i a la vegada permetrà a aquests 

treballadors visualitzar millor com serà la nova manera de treballar i ajudant a la 

millora de la gestió del canvi. 

Per tant, en aquesta fase caldrà: 

- Identificar els usuaris i el nombre d'aquests per a cada àrea a provar els 

prototips (caps de projecte). 

- Construir jocs de prova (tècnics de GdR). 

- Anàlisis d'incidències, i solucions proposades per a resoldre-les (tècnics de 

GdR). 

- Traspàs informatiu de les conclusions extretes d'aquest punt (cap de 

projecte de GdR). 

- Planificació de la construcció final del SIE (caps de projecte). 
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4.4 Traspàs de dades 

Un cop finalitzades les etapes anteriors caldrà que es faci el traspàs de dades per 

tal d'iniciar la fase d'utilització real del sistema de manera escalonada. Caldrà 

preveure la necessitat de si el traspàs es pot realitzar de forma massiva, però 

tenint en compte la situació actual de la fundació analitzada als inicis d'aquest 

document i l'ús de tecnologies i gestió documental, s'estableix que aquestes poden 

ser introduïdes per als usuaris de cada àrea, mitjançant usuaris responsables per 

aquesta tasca. Aquest fet, es creu que ajudarà a familiaritzar-se amb el nou 

entorn, alhora que servirà per a deixar lliures a altres usuaris perquè puguin seguir 

amb les tasques pròpies de la fundació.  

Caldrà analitzar si les persones responsables d'aquest fet, poden commutar-se 

amb els escollits de cada àrea per a ser formadors dins la pròpia fundació i donar 

suport als seus companys de manera més constant. 

Amb tot, però, es té consciència que la migració de dades pot ser una tasca molt 

delicada i feixuga, per això s'analitzarà: 

- La planificació d'aquesta i els recursos emprats per a assolir-la degudament 

tenint en compte hores, recursos humans, etc. (caps de projecte). 

- Recull informatiu sobre les dades a migrar, la sensibilitat  i el compliment de 

normatives sobre aquestes (caps de projecte i tècnics de GdR). 

- Analitzar el procés de migració, si cal donar suport, si es fa correctament i es 

segueixen els estàndards establerts i actuar amb conseqüència (cap de projecte 

de la fundació i tècnics de GdR). 

 

4.5 Arrancada i posada en marxa 

Atès que es decideix implementar per fases el nou SIE, l'arrancada tindrà una 

forma escalonada, és per això que es detalla la consecució de mòduls i àrees 

d'afectació: 
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Fase 1: 

- Mòdul de facturació: Es creu important començar per aquest mòdul ja que 

facilitarà la gestió integral de la fundació a nivell econòmic i servirà de punt 

d'inici per a continuar amb la resta de mòduls a emprar. A la vegada, els 

recursos humans que han d'utilitzar-lo es menor, i es creu que serà més fàcil 

de gestionar el canvi, alhora que implica a persones de més rang dins la 

fundació, fet que remarcarà el suport i la importància que la fundació atorga a 

la necessitat del canvi cap al nou SIE. 

- Mòdul d'usuaris del centre: En aquest mòdul es gestionen totes les dades 

personals de les persones usuàries de la fundació, i es creu que és el següent 

mòdul a implementar a fi i afecte d’assentar millor les bases per a la consecució 

de mòduls a implementar. 

- Mòduls de professionals amb titulació universitària: Es seguirà per la 

implementació dels mòduls de Psicologia, Fisioteràpia, Educació social, 

Teràpia Ocupacional, etc. Ja que les dades que aquests mouen afecten 

directament a les tasques i processos a realitzar per les següents àrees a 

implementar. 

Fase 2: 

- Mòduls d'infermeria, medicina i farmàcia: En aquesta àrea és on hi ha 

les dades més sensibles i alhora on recau més afectació sobre els 

processos a realitzar per a tot el personal auxiliar i de cuina. Per això, es 

separa en una fase diferent de l'anterior, ja que cal tenir-ne especial cura i 

donar tot el suport necessari. 

 

Fase 3: 

- Mòduls de manteniment i cuina: Entrant en la fase final, s'inicia 

implementant aquests mòduls per anar tancant amb tot el procés. 

- Mòdul d'auxiliars: En acabar, s'implementa el mòdul on més usuaris del 

SIE en faran ús i el qual necessita de tots els altres per a poder assegurar-

ne el correcte funcionament. 
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Simultàniament i durant tot el procés d'arrancada i posada en marxa de cada fase, 

caldrà vetllar perquè les dades siguin degudament traspassades i en acord amb 

els estàndards marcats. A la vegada es donarà el suport necessari per a tots els 

usuaris que escalonadament aniran fen ús del nou sistema i es reforçaran les 

actuacions en previsió per a la gestió del canvi (Caps de projecte i tècnics de GrR). 

 

4.6 Calendari d'implementació 

De les fases prèvies se'n extreu un calendari d'implementació el qual servirà de 

guia per a tot el procés i marcarà els temps. En total, es creu que la durada 

d'implementació del nou sistema tindrà una durada d'uns 4 mesos i per tant estarà 

en ple funcionament de cara a l'any que ve, tenint en compte que la migració al 

nou SIE s'iniciaria a finals d'agost (caps de projecte).  

Per tant, els temps totals per a cada un dels passos de la implementació seran: 

-  Dues setmanes per a la part inicial i d'anàlisis. 

-  Tres setmanes per a la planificació i llançament 

-  Tres setmanes per al prototipatge 

-  Vuit setmanes per al traspàs de dades i arrancada que es farà de manera 

escalonada respectant les fases d'instal·lació dels mòduls. 
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Taula 7: Calendari d'implementació 

Etapa Procés o fase Data inici Data fi Durada 

Inici i 
anàlisi 

- Reunió inicial. 

- Creació de grups de treball. 

- Selecció de personal clau. 

- Anàlisi de processos i dades de la 
fundació. 

24/08/2020 07/09/2020 
2  

setmanes 

Planificació 
i llançament 

- Consolidació de la tecnologia a emprar. 

- Consolidació de l'equip. 

- Presentació a tots els membres de la 
fundació. 

- Creació de documentació tècnica i 
definició d’estàndards. 

- Parametritzacions. 

- Inici Formació 

08/09/2020 29/09/2020 
3  

setmanes 

Prototipatge 

- Selecció de provadors de prototips. 

- Construcció de jocs de prova. 

- Anàlisis d'incidències, i solucions 
proposades per a resoldre-les. 

- Traspàs informatiu conclusions. 

- Planificació de la construcció final del SIE. 

30/09/2020 21/10/2020 
3  

setmanes 

Traspàs de 
dades 

- Planificació i anàlisi de recursos. 

- Anàlisi de les dades. 

- Analitzar el procés de migració, i les seves 
conseqüències. 

- Consolidació d'usuaris a realitzar l'activitat. 

- Iniciar activitats de suport, si cal. 22/10/2020 17/12/2020 
8  

setmanes 

Arrancada 

- Fase 1 

- Fase 2 

- Fase 3 

- Revisió i suport en la gestió del canvi. 
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Taula 8: Gantt 2 
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4.7 Anàlisi de riscos 

Per tal d'assegurar la correcta posada en marxa i arrancada del sistema, es fa un 

llistat de possibles riscos a trobar durant el procés i així tenir de manera clara i 

visual una guia per a fer-hi front: 

Taula 9: Anàlisi de riscos 

Risc Descripció Accions Probabilitat 

001 Resistència al canvi 
per part dels usuaris. 

Seguir el pla de gestió del canvi i 
reforçar-lo si és necessari. 

Mitjana 

002 Costos extres no 
detectats 

Analitzar detalladament els 
pressupostos i valorar l'encaix de 
les noves despeses i l'afectació 
d'aquestes. 

Mitjana 

003 Els temps marcats no 
es compleixen 

Analitzar i detectar-ne les causes i 
reforçar les àrees que ho necessitin. 

Baixa 

004 Pèrdua de dades en 
la migració 

Fer revisions periòdiques del procés 
de migració i donar suport i 
recolzament constant per a evitar 
saturació. 

Mitjana 

005 Causes de força 
major d'alt impacte 
(tipus pandèmies) o 
internes (llargues 
malalties de 
membres claus en el 
projecte) 

Realitzar una reunió urgent amb 
tots els rols del projecte per tal de 
prendre les accions adients per 
assegurar la continuïtat d'aquest. 

Baixa 

006 Abast del projecte 
subestimat 

Revisar la planificació inicial i fer les 
modificacions adients, així com 
donar més suport als usuaris 
afectats. 

Baixa 

007 HW no adequat al 
projecte 

Revisar les indicacions de l'empresa 
implementadora, les comandes de 
HW realitzades i pactar canvis o 
millores sobre aquests per adequar-
los correctament. 

Molt baixa 

008 Mal ús del sistema 
per part dels usuaris 

Realitzar revisions periòdiques dels 
mòduls que es van implementant i 
detectar si hi ha anomalies o si cal 
reforçar el suport vers aquests. 

Mitjana 
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4.8 Anàlisis de costos 

Per a fer un anàlisis correcte dels costos derivats d'aquest projecte cal tenir 

present diferents variables. És considera important detallar no només el cost del 

nou sistema, sinó també a nivell intern quina despesa suposarà per la fundació, 

així com la inversió en noves tecnologies. 

Atès que l'empresa que implementa el nou sistema n'és alhora la distribuïdora, els 

costos externs passen a contenir només les despeses derivades de l'adquisició 

de noves tecnologies, el propi SIE en si i la formació. 

Taula 10: Cost Tecnologia 

Equip Funció Cost 

iPad Air, 5 
unitats 

Emprades pel servei de SAD 3.445€ 

https://www.apple.com/es/shop/buy-ipad/ipad-air/64gb-gris-espacial-wifi-cellular 

Pantalles tàctils 
Beetronics de 
22", 10 unitats 

Emprades per els treballadors 
dels dos centres i la casa petita. 

5.490€ 

https://www.beetronics.es/c-pantallas-tactiles/pantallas-tactiles-22-pulgadas 

Els altres equips tecnològics que la fundació ja posseïa es seguiran utilitzant ja 

que per accedir al nou SIE es pot utilitzar qualsevol navegador. 

 

Per altre banda, com a costos interns, es valoren les despeses generades per 

l'augment d'hores del personal, els reforços interpersonals, i les substitucions en 

les activitats pròpies de cada usuari encarregar de determinades tasques dins el 

projecte, com per exemple durant la migració de les dades. 

Es calcula que s'hi destinaran aproximadament les següents hores i el cost es 

calcula segons conveni (https://www.acra.cat/vii-convenio-marco-estatal-de-

servicios-de-atención-a-las-personas-dependientes-y-desarrollo-de-la-

promoción-de-la-autonom%C3%ADa-personal_406249.pdf): 
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Taula 11: Cost RRHH 

Categoria Hores Cost 

Gerència i direcció 15 108,6€ 

Personal amb titulació universitària 40 216,4€ 

Personal sense titulació universitària 50 199,5€ 

 

Per tant, perdem els costos que normalment van associats a aquests tipus de 

migracions cap a nous SIEs, com els costos de llicències, que en aquest cas no 

n'hi ha; els de consultoria, ja que l'empresa implementadora ja fa aquesta funció 

dins el preu, així com el de suport i atenció al client; i els costos de manteniment, 

ja que al treballar al núvol corren a càrrec de l'empresa implementadora i la 

fundació no ha de pagar ni per millores, ni manteniment ni actualitzacions. 

Falta pactar amb GdR la formació, ja que és gratuïta per a dues persones unes 

hores limitades, però ofereix formacions més àmplies per a tot el personal que 

seran canviants segons assistència i durada. La fundació reserva una partida de 

1500€ per aquest fet. 

Així doncs, les despeses totals del procés d'implementació són de 10959,5€. 

Els costos que sí que perduraran en el temps són els de manteniment de la 

tecnologia emprada i la quota mensual que es paga a l'empresa de GdR en funció 

del nombre d'usuaris de la fundació, la qual és de: 

Taula 12: Cost quota 

Centre Usuaris Cost 

Principal 40 80€ 

Nou 35 70€ 

SAD 10 20€ 

Per tant ens movem amb una quota mensual de 220€. 

Amb tot, cal remarcar que la fundació destina un fons de 2500€ reservat per a fer 

front a possibles imprevistos, entre els que es contemplen com a molt provables 

el de l'augment d'hores de treballadors per a realitzar suplències o fer reforç. 
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5. Post-Implementació 

Un cop el sistema està implementat, funciona correctament i els usuaris d'aquest 

ja estan avesats a la seva utilització, cal tenir present que amb el temps la fundació 

pot prendre canvis empresarials i/o de funcionament intern, afegir o treure 

processos, etc. També cal tenir en compte els cicles de millora contínua, i en 

general tot allò que pugui afectar a la utilització del SIE. 

És per aquest motiu, que es creu convenient realitzar un bon manteniment del 

SIE, no només per assegurar-ne el correcte funcionament, sinó per avaluar 

l'encaix amb la fundació en el temps. 

Es considera que el manteniment ha d'incloure diferents aspectes: 

§ De prevenció: On s’analitza que l'ERP funcioni i s'utilitzi degudament, que la 

tecnologia emprada estigui en condicions i sigui útil, lliure de virus, etc.  i que 

el software que s'utilitza sigui l'adequat. Semestralment. 

§ De correcció: Accions correctives necessàries detectades al manteniment 

preventiu que poden ajudar a millorar el funcionament global. 

§ Evolutiu: En el cas d'existir modificacions com podria ser nova maquinària 

adquirida per la fundació que afecti al funcionament de l'ERP i on caldria 

sol·licitar una solució per a poder incorporar-la al SIE. O també valorar re-

parametritzacions que afectin a les tasques diàries dels usuaris a causa de 

noves formes de treballar a la fundació o de gestionar certa documentació. 

Per altre banda, també es considera essencial, avaluar la necessitat de realitzar 

noves formacions en el temps, ja sigui perquè hi ha hagut moltes incorporacions 

noves a l'equip de treball,  per reciclatge, o perquè el sistema s'ha actualitzar 

presentant novetats. Aquest aspecte cal tenir-lo present, i es proposa una 

avaluació de necessitats cada 8 mesos atès que el sector al qual pertany la 

fundació és dèbil en quant a permanència a l'empresa per part dels treballadors. 

Amb tot, el suport als usuaris ha de ser constant, tant per part de GdR com per 

la fundació. Es creu important mantenir les comunicacions amb GdR pel que fa al 

suport, cosa que l'empresa facilita actualment de manera molt eficient, fins i tot 
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24/7, però cal que la fundació també doni el suport necessari als usuaris per tal 

d'evitar mals usos o riscos innecessaris. 

És en aquest punt, on també es té cura dels plans de carrera professional i on 

es fa ús alhora de la informació rebuda durant les sessions de retroalimentació i 

feedback durant la implementació del nou ERP, que serviran com a punt de partida 

per a fomentar i donar suport en la millora personal d'aquells treballadors que 

desitgin fer un pas més enllà dins de la seva professió. Per a tal fet, es crearà un 

pla de carrera professional i entrarà dins del pla de comunicació de la fundació. 

 

5.1 Auditoria 

Un cop finalitzada la implementació i el nou sistema estigui en ple funcionament, 

es realitzarà una auditoria inicial per a determinar el correcte funcionament del 

sistema. Tot seguit, i durant un període de 3 anys, es realitzarà semestralment.  

Per tal d'avaluar si el funcionament del nou ERP és correcte, caldrà establir certes 

mètriques que ajudaran a valorar i analitzar aquest fet; i en conseqüència actuar, 

si cal. Aquestes, anomenades KPIs, seran organitzades per àrees i de manera 

general, obtenint així informació objectiva per tal d’emprendre accions de millora. 

Per altre banda, també ens serviran per analitzar si els processos de negoci estan 

alineats amb el sistema i aquest suporta o no de manera eficient els objectius de 

la fundació i les seves estratègies corporatives. 

 

S'esmenten alguns exemples de KPIs, tot i que arribar el moment s'hauran de 

revisar i concretar degudament, alhora que caldrà definir-los correctament amb 

l'activitat que avaluen, així com les unitats de mesura, la forma de mesurar-los i la 

periodicitat: 

- D'usabilitat: 

Són difícils de mesurar ja que no corresponen a resultats concrets numèrics, per 

tant, caldrà determinar certes pautes que ajudin a determinar les puntuacions que 

rebran i les corresponents valoracions.   Per tant, es buscarà quins percentatges 

d'èxit hi ha en realitzar les tasques,  si els usuaris tenen dificultats per a completar 

les tasques i els és fàcil continuar amb la següent o  sorgeixen problemes que els 
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frustra i limita seguir amb la feina. Els temps mitjans per a realitzar les tasques, 

per a completar-les, o per a arreglar possibles errors comesos, també seran 

indicadors que ens ajudin a mesurar els KPIs d'usabilitat correctament. Per altre 

banda, mesurar la satisfacció que un usuari percep després de realitzar una 

tasca, també ajuda a veure si la usabilitat del sistema és correcte o no, o si 

s'adequa a les necessitats de la fundació.

Ø Usabilitat del sistema general 

Ø  Usabilitat del sistema per àrees 

§ Correcte emplenament d'informes i formularis 

§ Temps en localitzar una tasca a realitzar 

§ Temps en localitzar un informe determinat 

§ Facilitat de localització de dades 

§ Satisfacció al realitzar una tasca 

§ Nombre d'errades comeses en introduir dades 

§ Temps d'inici al sistema 

§ Temps d'accés al sistema des de fora de la fundació (mobilitat) 

 

- De qualitat: 

Pel que fa als indicadors de qualitat, és important poder mesurar si gràcies al 

nou sistema millora l'atenció al client, és a dir, a les persones que viuen o 

gaudeixen dels serveis de la fundació. Per aquest fet, hi ha diverses mètriques 

que poden servir d'ajuda per determinar si gràcies al nou SIE hi ha un estalvi de 

temps en realitzar les tasques d'introducció de dades, o si per culpa d'aquestes 

mateixes dades, potser per estar mal entrades al sistema, s'ha atès 

incorrectament a les persones. 

Ø Millora de l'atenció a les persones usuàries 

§ Temps entre la detecció de tasques assignades i la seva realització 

§ Temps dedicat a emplenar dades 

§ Temps dedicat a consultar dades 

§ Temps que transcorre des de que el sistema detecta una emergència 

fins que s’atén a la persona usuària. 

§ CSAT, valoració de les persones usuàries acollides a la fundació 

sobre l'atenció rebuda gràcies al nou SIE. 
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Ø Millora en la gestió de magatzems 

§ Temps d'entrada de dades de recepció de mercaderies 

§ Temps d'entrada de dades de sortida de mercaderies 

§ Facilitat de consulta d'stocks (en temps i localització dins el sistema) 

§ Inventaris correctes en un període de temps 

§ Temps estalviat gràcies a la automatització de tasques 

§ Temps de localització de productes al magatzem consultant-ne la 

localització al sistema previament. 

 

- Comunicatius: 

Pel que fa als KPIs comunicatius, es valorarà l’eficiència del sistema vers la 

comunicació entre els membres de l'empresa, així com amb els seus familiars, amb 

l'administració o amb els proveïdors. Per tant, s'haurà de valorar amb aquestes 

mètriques si hi ha una millora en la comunicació tant interna com externa. 

 

Ø Millora en la comunicació 

§ Temps des de que l'emissor envia un missatge i el receptor el llegeix. 

§ Temps de resposta en l'atenció telefònica davant d'alertes al sistema 

§ CSAT, valoració de les famílies en quant a la comunicació amb la 

fundació  
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6. Conclusions 

6.1 Lliçons apreses del treball 

En primer lloc, la importància que té l’anàlisi de la situació inicial de l'empresa i la 

detecció dels objectius i requisits del nou sistema a implantar vers les necessitats 

d'aquesta. És un pas que sembla, d'entrada, no tant important com realment és. 

Per altre banda, la dificultat de trobar un sistema que s'adapti totalment a les 

necessitats, sabent que és complicat adaptar-lo totalment i que hi haurà una part 

de processos que s'hauran d'adaptar al nou SIE, en lloc de ser aquest el que ho 

faci, ja que per molt vertical que sigui la solució escollida, és difícil que respongui 

a les casuístiques pròpies de cada empresa. 

La planificació i la dedicació al projecte han de tenir una constància i els continguts 

han d'anar en acord amb la resolució de l'objectiu d'aquest de manera que el 

resultat final sigui l'adequat per al cas. 

 

6.2 Assoliment dels objectius plantejats inicialment 

En general crec que sí que he assolit en gran mesura els objectius plantejats 

inicialment. Reconec que m'hauria agradat realitzar el treball d'una altre manera, 

dedicant més temps de qualitat i estant molt més enfocada amb això que amb 

altres temes, especialment amb la COVID ja que ha provocat que em costés 

moltíssim dedicar al TFG l'atenció i dedicació que es mereix, tot i així, les últimes 

setmanes han estat molt productives i no ha estat tant difícil concentrar-me.  

 

6.3 Anàlisi crítica del seguiment de la planificació, metodologia i 

canvis 

Crec que la planificació que havia previst no s'escau per res amb el seguiment que 

he realitzat del treball, a causa de motius personals. Amb tot, conciliar vida familiar 

i la estudiantil, i la situació actual ha estat realment dur, però també un repte de 

superació. Pel que fa a la metodologia, crec que tot i que sí que hi ha hagut algun 

canvi, en general l'estructura és força semblant a la plantejada inicialment. S'han 
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retirat alguns punts, o s'han organitzat d'una altre manera, però en general 

l'estructura bàsica es manté. 

També val a dir que el suport i els feedbacks constants per part del meu tutor 

m'han ajudat a seguir endavant i a no llençar la tovallola. Ha estat essencial saber 

que malgrat tot, es podia seguir i acabar, encara que no es seguís degudament la 

planificació inicial.  

 

6.4 Línies de treball futur que no s'han pogut explorar en aquest 

treball i han quedat pendents 

Un fet que des dels inicis m'ha dolgut molt és el de no poder enfocar el treball cap 

a dues direccions més. És a dir, la meva idea inicial era visibilitzar l'atenció 

centrada a la persona al món residencial, camuflada entre la realització pròpia del 

treball, cosa que no m'ha estat possible ja que degut a tot el comentat en aquest 

punt 6, no hauria pogut realitzar el treball amb les condicions necessàries que 

requereix i tampoc crec que en un semestre es disposi del temps suficient per a 

un treball d'aquesta envergadura. 

Per altre banda, m'hauria agradat molt poder lligar tot plegat amb el tema del BI. 

Crec que és aplicable al món residencial d'una manera molt beneficiosa per a les 

persones en situació de dependència, i hauria estat molt interesant analitzar el 

poder informatiu que ens dona aquesta eina per a, en conseqüència,  millorar la 

qualitat de vida d'aquestes persones. 
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7. Glossari 

• ERP – Enterprise Resource Planing 

• CRM – Costumer Relationship Manager 

• CEO – Chief executive officer 

• BI – Business Intelligence 

• SIE – Sistema de la Informació empresarial 

• On Premise – Implementat físicament de manera local 

• On cloud – Al núvol 

• Open source – Còdi obert 

• KPI - key performance indicator 
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9. Annexos 
 

v Gestión de Residencias: 
- Link al vídeo de presentació i de la pàgina web: 

https://www.gestionderesidencias.es 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ySXIZJjkc 

 

Ø Captures de pantalla de la pàgina web de GdR: 

 

-  Informació diversa: 
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- Seguretat, normatives i inspeccions 
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- Mostra de la complexitat de la solució vertical:   
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- Referents a les persones usuàries: 
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- Treballadors: 
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- Facturació: 

 

 

 

- Tàctil: 
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- Costos: 
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Ø Exemple de certes pantalles del SIE: 

 

• Persones usuàries: 
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• Pantalla tàctil: 
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Manquen captures de pantalla realitzades per l'empresa de GdR, resto a 

l'espera per a poder afegir-les. 
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v Demostració ADempiere, exemple GardenAdmin 

 

Ø Link a la pàgina web: 

Web: http://adempiere.io/es/web/guest/inicio 

Demo: http://adempiere.io/es/web/guest/demo 

Wiki : http://adempiere.io/web/guest/wiki 

Codi font: http://adempiere.io/es/web/guest/codigo-fuente 

 

Ø Demo com a administrador: 

 

• Menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exemple del mòdul de comptabilitat 
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• Exemple del mòdul de comptabilitat 

 

 

• Exemple de recursos humans 
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• Exemple de gestió de clients 

 

 

Ø Exemples d'informació extreta de la Wiki d'ADempiere 

 

• Tutorials  
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• Navegació per la majoria de finestres 

 

 

 

• Informació de productes 
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Ø Informació extreta de la web d'ADempiere 

 

• Tecnologia  
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• Processos de negoci (alguns exemples) 
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• Gestió comercial 
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• Gestió de materials 
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• Generació d'informes 

 

 


