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Resum 

 

El servei de geolocalització d’incidències té l’objectiu de facilitar la comunicació de les 

incidències de l’espai públic de la nostra ciutat a les Administracions Locals.  

El ciutadà al veure un mobiliari urbà defectuós, un arbre trencat o paviment en mal estat 

podrà reportar la incidència fàcilment a l’Ajuntament per a la seva resolució. Des de l’aplicació 

CCIVIC el ciutadà informarà a l’Ajuntament mitjançant el telèfon mòbil de les següents dades: 

 Classificar la incidència. Si la incidència és sobre mobiliari urbà, parcs i jardins, si és una 

incidència de neteja o altres incidències de l’espai públic. 

 Capturar la imatge de la incidència. 

 Ubicació de la incidència mitjançant la geolocalització web. El programa geolocalitzarà 

al ciutadà per donar la posició exacte de la incidència. 

 Comunicar si es necessari una descripció breu de la incidència i afegir si la incidència 

comporta un risc pels ciutadans. 

Una vegada enviada la incidència, se li assignarà un identificador per a que el ciutadà pugui 

consultar l’estat de resolució d’aquesta. 

L’abast d’aquest projecte contempla l’aplicació client deixant la part servidor fora de l’àmbit 

d’aquest. 

Aquesta utilitat s’està fent servir a l’Ajuntament de Barcelona1 i al Gobierno de Navarra2 per 

fer més partícips al ciutadans en el manteniment de l’espai públic amb una eina molt 

quotidiana com és el telèfon mòbil. 

 

Paraules clau 

Dispositius mòbils, Geolocalització, Metodologia Àgil, Telèfon mòbil, Smartphone, Sencha 

Touch, HTML5, JavaScript, API Google Maps v3, API Sencha Natiu, Administració Local. 

 

Area del projecte 

Desenvolupament d’aplicacions per a Mòbils. 

 

                                                           
1
 Vegi’s: Bústia Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tempos21.bustia 
2
 Vegi’s: Gobierno de Navarra. 

http://gobiernoabierto.navarra.es/index.php/aplicacion_gobierno_abierto 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tempos21.bustia
http://gobiernoabierto.navarra.es/index.php/aplicacion_gobierno_abierto
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1. Metodologia 

 

La metodologia de desenvolupament de software que s’utilitza en el desenvolupament 

d’aquest projecte és la metodologia àgil. 

La metodologia àgil va sorgir en febrer de 2001 quan 17 professionals experts en 

desenvolupament del software es van reunir perquè van veure que el resultat d’aplicar la 

metodologia “tradicional” de desenvolupament del software en determinats projectes no 

donava el resultat esperat (el programari no es finalitzava a temps, costava més que el 

pressupost original, tenien problemes de qualitat, etc.). Fruit d’aquesta reunió, es va redactar 

un Manifest Àgil3 en el que aquesta comunitat es comprometria a cercar noves formes de 

desenvolupar software. 

La metodologia àgil dóna molt valor al factor humà, a la col·laboració amb el client i al 

desenvolupament incremental del software amb iteracions molt curtes. Aquesta metodologia 

té molta efectivitat en projectes amb requisits molt canviants i quan s’exigeix reduir 

dràsticament els temps de desenvolupament mantenint una qualitat alta. 

Un dels principis d’aquest manifest és satisfer al client fent lliuraments continus de programari 

que funcioni en una escala de temps curta, ja que el programari que funciona és la principal 

mesura de progrés. 

Les metodologies àgils més utilitzades a hores d’ara són: 

 Scrum: és una metodologia focalitzada a la gestió de processos del desenvolupament 

del software encara que pot ser utilitzada en altres tipus de projectes. Un principi clau 

de Scrum és que els requeriments d’usuari poden canviar durant el cicle de vida del 

projecte, també Scrum se centra en maximitzar la capacitat de l’equip a fer entregues 

de programari en cicles molt curts de temps (Sprints). 

 XP (Extrem Programming): és un dels processos àgils més populars de projectes de 

desenvolupament de software. Les pràctiques i recomanacions tècniques que 

proporciona XP fan a aquesta metodologia un complement necessari pels qui utilitzen 

la metodologia Scrum. 

 Lean: Consisteix en aplicar al desenvolupament del software els principis del sistema 

de producció de Toyota dels anys 70. Un principi d’aquesta metodologia és que totes 

les tasques han d’esta focalitzades a la entrega de valor i no ha de fer-se res que no 

aporti valor al projecte o producte. 

 Kanban: és una metodologia àgil que proposa reduir el treball en procés o WIP (Work 

In Progress) per obtenir un estat que maximitzi la productivitat de l’equip i la qualitat 

                                                           
3
 Vegi’s: http://agilemanifesto.org/iso/es/ 

http://agilemanifesto.org/iso/es/
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del software entregat. A més permet detectar problemes, desviacions temporals i 

estimular la millora continua. 

2. Planificació 

 

Com s’ha especificat en l’apartat anterior, s’utilitzaran metodologies àgils en el 

desenvolupament d’aquest projecte, per això s’han definit quatre entregues o sprints que 

coincideixen amb les entregues d’avaluació continuada.  

Sprint Data d’entrega Dies 

Pla de treball 14 de març de 2012 10 

Fase 1 11 d’abril de 2012 22 

Fase 2 8 de maig de 2012 21 

Fase 3 6 de juny de 2012 21 

 

Els sprints tenen una durada molt curta, 10 dies pel pla de treball i uns 21 dies per a cada una 

de les tres fases posteriors. 

El pla de treball comprèn les següents tasques: 

 Definició de l’abast del projecte. 

 Definició de la metodologia a utilitzar. 

 Definició i instal·lació de l’entorn de treball en el qual es desenvoluparà aquest 

projecte. 

 Realitzar la planificació temporal de les tasques. 

 Formació. 

 

A cada Fase o Sprint és realitzen les següents tasques. 

 Fixar objectius fase. A l’inici de cada sprint es defineixen els objectius a assolir. 

 Formació.  

 Anàlisi i Disseny. 

 Implementació. 

 Proves i correccions. 

 Elaboració de la memòria. 
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Per realitzar la descomposició de les tasques en el temps s’ha utilitzat el Microsoft Project©, 

eina que permet planificar temporalment les tasques, assignar recursos a aquestes i fer el 

seguiment i control del projecte controlant possibles desviacions en el temps.  

 

 

Figura 2.1 Calendari planificat 

 



Sistema de geolocalització d’incidències a la ciutat 
Silvia Barea Pagán 

 
10 

10 

 

Aquest software també permet fer una representació gràfica amb el Diagrama de Gantt4. 

Aquest diagrama permet veure el temps dedicat previst per les diferents tasques en el 

transcurs de projecte, també representa les dependencies entre tasques. 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de Gantt 

                                                           
4
 Vegi’s: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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3. Entorn de treball 

 

3.1 XAMPP  

 

Com que l’aplicació CCIVIC és una aplicació web necessitem un servidor web pel 

desenvolupament i les proves. XAMPP és una compilació de software lliure que agrupa 

diverses eines molt utilitzades en el desenvolupament web com Apache, MySQL, PHP i Perl. 

Aquesta distribució és molt senzilla d’instal·lar a diferencia de la instal·lació normal del 

servidor web Apache. 

Una vegada instal·lat comprovem des del navegador web que tenim l’Apache escoltant el port 

80 per això fem http://localhost o http://127.0.0.1 

 

Figura 3.1 Instal·lació de Xampp 

3.2 Sencha Touch 2  

 

Sencha Touch 2 és un framework javascript que ens permet fer aplicacions web amb l’aspecte i 

funcionalitat de les aplicacions natives. Sencha Touch proporciona tot el potencial de HTML5 i 

CSS3 tant per dispositius amb sistemes Android com per dispositius Apple iOs. També és 

http://localhost/
http://127.0.0.1/
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fàcilment escalable a diferents resolucions i dispositius com iPone, iPad, telèfons Android o 

tablets. 

Per instal·lar Sencha Touch, simplement s’ha de descomprimir l’arxiu dins el directori on s’ha 

instal·lat el XAMPP (en aquest cas a c:/xampp/htdocs). Comprovem que s’hagi descomprimit 

correctament fent http://localhost/touch/docs 

 

Figura 3.2 Instal·lació de Sencha Touch 2.0 

3.3 Sencha SDK Tools  

Sencha SDK Tools és una utilitat sota línea de comandes que permet entre d’altres 

funcionalitats, empaquetar l’aplicació per la seva distribució a Android Market i Apple App 

Store. 

3.4 Sencha Architect 2.0  

Sencha Architect és una aplicació visual de disseny i desenvolupament d’aplicacions web MVC 

basades en HTML5. És una aplicació que permet crear fàcilment tant el disseny de la pantalla 

fent drag-and-drop com crear fàcilment Models, Stores i Proxies. 

3.5 Android SDK i AVD Manager  

Una vegada feta l’aplicació amb Sencha, s’ha d’empaquetar amb la versió d’Android que es 

desitgi, preferentment i a la mesura del possible s’utilitzarà la versió Android 2.3.3 (API 10) ja 

que encara que no sigui l’última versió, és la més utilitzada. Encara que també utilitzarem 

l’última versió Android 4.0.3 (API 15) per fer proves. 

Android Virtual Device Manager és un emulador d’un dispositiu Android. Aquesta eina permet 

fer les proves amb un entorn el més real possible.  

http://localhost/touch/docs
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La instal·lació de Android SDK es realitza mitjançant el manager de descàrregues d’Android. 

Aquest manager indica si existeixen revisions a actualitzar, versions noves, etc. 

3.6 GitHub 

GitHub és un repositori centralitzat públic o privat en el que podem portar el control de 

versions tant sigui de codi font com d’altres arxius i fer treball col·laboratiu entre els membres 

d’un equip. Aquest sistema ens proporciona eines gràfiques como Git Gui que ens permet fer 

les tasques més habituals (commits, branches, etc.) amb una interfície gràfica. 

Per la instal·lació de GitHub s’han seguit els passos següents:  

1. Descarregar i instal·lar Git for Windows 

2. Si no disposem d’una clau SSH hem de generar-nos una per afegir-la en el nostre perfil 

d’usuari de GitHub. 

Una vegada fet això, hem de fer un nou repositori i a partir d’aqui anar pujant les versions amb 

el Git Gui.  

El repositori del gitHub on es pot descarregar el codi font d’aquest projecte és 

https://github.com/sbareap/CCIVIC. 

 

 

Figura 3.3 Repositori a GitHub 

https://github.com/sbareap/CCIVIC
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4. Arquitectura general del sistema 

 

Sencha Touch permet aplicar una arquitectura amb un patró MVC5. El Model agrupa el conjunt 

de camps i les seves dades. Les Vistes són tots els components que conformen les pantalles. 

Les vistes no han de portar lògica ja que d’això s’encarreguen els Controladors. Els 

controladors agrupen la lògica de l’aplicació, és a dir tot el codi font necessari per a que 

l’aplicació funcioni. 

El patró MVC és molt utilitzat en entorns web on l’usuari interactua amb la plana HTML (vista), 

el controlador rep la notificació de l’acció sol·licitada per l’usuari, accedeix al model si convé i 

executa l’acció. Després la vista s’encarrega de rebre les dades del model per visualitzar el 

resultat a l’usuari. 

 

Figura 4.1 Patró Model-Vista-Controlador 

 

El patró MVC proporciona molts avantatges, els més importants són: fàcil manteniment, 

reutilització de codi i independència entre capes. 

Degut al poc temps disponible per la realització d’aquest projecte, s’ha decidit implementar el 

disseny afegint la lògica de l’aplicació a les vistes. Una futura millores és traslladar el codi de 

les vistes al controlador seguint així el model-vista-controlador. 

 

                                                           
5
 MVC (Model – View- Controller) http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
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5. Anàlisi i Disseny 

5.1 Definició d’històries d’usuari 

 

Una història d'usuari és una descripció curta i simple d'una funció explicada des de la 

perspectiva de la persona que desitja la nova funcionalitat, en general un usuari o client del 

sistema. En general segueixen un model simple, les histories d'usuaris sovint s'escriuen en 

targetes o notes adhesives, dipositades a les parets o les taules per facilitar la planificació i la 

discussió. 

Les històries d'usuari són un mètode eficaç en tots els projectes limitats en el temps ja que els 

hi dóna agilitat. Per acabar d’entendre el concepte d’històries d’usuari anem a descriure les 

diferencies del casos d’ús vs. histories d’usuari6.  

 Casos d’ús Històries d’usuari 

Objectiu Modelar la interacció entre un actor i el 
sistema 

Redactar una descripció breu d’una 
funcionalitat tal i com la percep l’usuari. 

Estructura Text detallat on es segueix una plantilla 
predefinida a completar amb conceptes 
tècnics. 

Curta i consistent en una o dos frases 
escrites en el llenguatge de l’usuari. 

Planificació No s’utilitzen per planificar. S’utilitzen per planificar. 

Agilitat Requereixen temps per anàlisi i la 
redacció de plantilles predefinides. 

S’escriuen en pocs minuts. 

Comprensió Solen ser de difícil comprensió, inclús per 
personal tècnic. 

Fàcils de llegir i comprendre. 

Manteniment Solen pertànyer a documents amb cents 
de pàgines. Difícils de mantenir. 

Molt fàcils de mantenir. 

Comunicació Model textual associat amb diagrames: 
tot té que estar escrit. 

Basada en la comunicació verbal i orientada 
a la col·laboració i discussió per clarificar 
detalls. 

Suport Escrits en documents amb l’objectiu de 
que aquests siguin arxivats com 
documents de referència. 

Escrits en targes amb l’objectiu de que siguin 
utilitzades directament. 

Duració Pot ser implementada en varies 
iteracions. 

Ha de ser implementada i provada en una 
única iteració. 

Autors Definits per intèrprets (analistes, 
consultors, etc.) 

Possibilitat de ser definits per usuaris i 
clients. 

Proves La definició de proves se redacta en 
documentació separada. 

Contenen ‘Proves d’Acceptació’ en el revers 
de la targeta. 

Context Proporciona una visió més general del 
Sistema i la integració en ell. 

Proporciona una visió menys obvia, per això 
les proves i els feedback dels usuaris son 
tant importants en les metodologies àgils. 

Metodologia Associat amb RUP. Associat amb Programació Extrema (XP) 

                                                           
6
 Font: http://www.agile-ux.com/2009/01/23/use-cases-user-stories-so-precious-but-not-the-same/ 

http://www.agile-ux.com/2009/01/23/use-cases-user-stories-so-precious-but-not-the-same/
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Per definir les Històries d’Usuari (User History) del projecte CCIVIC s’utilitzarà aquesta 

estructura.  

Estructura UH: 

Identificador 

d’història 

Títol descriptiu de la historia d’usuari 

Descripció: Com a ciutadà vull que ... 

Estimació del cost d’implementació en unitats 

de desenvolupament. 

Prioritat de la implementació de la historia 

d’usuari respecte a la resta de les histories 

d’usuari. Valor numèric del 0 al 10, 0 sense 

prioritat i 10 molt prioritari. 

Proves d’acceptació: 

Proves consensuades entre el client i el programador. Proves que ha de superar el codi per 

donar com a finalitzada la implementació del requeriment. 

 

5.2 Històries d’usuari aplicació CCIVIC 

 

L’aplicació CCIVIC té les següents històries d’usuari que posteriorment s’expliquen amb més 

detall. 

Id Títol Prioritat Estimació 
dies 

1 Registre dades personals 7 3 dies 

2 Selecció del tema de la incidència 8 3 dies 

3.1 Registre dades de la incidència 10 7 dies 

3.2 Enviament dades de la incidència 10 7 dies 

4 Capturar la imatge de la incidència 9 7 dies 

5 Localitzar geogràficament la incidència 9 7 dies 
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Id: 1 Registre dades personals 

Descripció:  

Com a usuari vull que quedin enregistrades les meves dades personals sense que l’aplicació 

m’ho demani constantment. Les dades a introduir són nom, cognoms, número de document 

(NIF o NIE), i canal de comunicació preferent, adreça electrònica o telèfon. Les dades 

obligatòries són nom, cognoms, número de document i adreça electrònica. 

Estimació: 3 dies Prioritat: 7 

Proves d’acceptació: 

 Introduir un número de NIF i NIE incorrecte i comprovar que succeeix un error. 

 Comprovar que es graben les dades de manera persistent. 

 Comprovar que el programa detecti la existència de les dades personals i per tant que 

no ens visualitzi la pantalla de registre de dades.  

 Comprovar que els camps requerits estiguin informats, si no es així, llençar missatge 

d’error. 

 

La pantalla de Registre de Dades Personals es decideix visualitzar-la com una List prefList que 

es carrega amb les dades existents al LocalStore prefStore aquest Store es basa en el Model 

Preferencies. 

El Model Preferencies té els següents camps: 

- IdPref: és un identificador del camp. Aquest camp ens serveix per identificar el registre 

més fàcilment dins el codi. 

- CodiPref: és el literal del ítem que es visualitzarà a la llista prefList. 

- ValorPref: és el valor del ítem que introduirà l’usuari.  

- Req: indica si el ítem és requerit o no. Si conté el símbol * vol dir que aquest ítem és 

obligatori. 

Es decideix fer aquest disseny perquè és molt senzill ampliar la llista de preferències amb nous 

camps o modificar els existents. D’aquesta manera és pot modificar el literal que es visualitza 

per pantalla o canviar el ítem d’obligatori a opcional sense rectificar gairebé cap línea de codi. 

Al iniciar l’aplicació es comprova que existeixen dades al LocalStorage prefStore, si no 

existeixen dades llavors visualitza la pantalla de registre de dades amb un avís on indica que és 

necessari introduir les dades personals.  
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El Store s’inicialitza amb els següents ítems: 

IdPref CodiPref ValorPref Req 

NOM Nom Null * 

COGNOM Cognoms Null * 

NUMDOC Número de document Null * 

TEL Mòbil Null  

EMAIL Adreça electrònica Null * 

 

Quan l’usuari selecciona un ítem s’obre un Ext.Msg de tipus prompt que li demana que 

introdueixi les dades corresponents. Una vegada l’usuari pitja el botó Acceptar es comprova 

que les dades introduïdes tenen el format correcte. Si és així, s’actualitza el camp ValorPref 

visualitzant-lo a llista, i si no l’aplicació visualitza un missatge d’error. 

La validació dels camps s’ha fet mitjançant codi font. Els camps que tenen validació són el 

Número de Document, el telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. 

En el cas del Número de document, s’ha reutilitzat codi extret d’Internet7 adaptant-lo a les 

nostres necessitats. La validació d’aquest camp distingeix el tipus de document (NIF o NIE) i 

valida segons el tipus. 

En el moment de gravar els canvis a prefStore es comprova que tots els camps requerits de la 

llista estan omplerts. Si falta per introduir algun camp l’aplicació visualitza un missatge d’error. 

En el cas que tot sigui correcte, es graven les dades i es visualitza la pantalla de selecció de 

temes d’incidència. 

                                                           
7
 Vegi’s http://compartecodigo.com/javascript/validar-nif-cif-nie-segun-ley-vigente-31.html 

http://compartecodigo.com/javascript/validar-nif-cif-nie-segun-ley-vigente-31.html
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El disseny de la pantalla és el següent: 

 

Figura 5.1 Disseny pantalla de registre de dades personals 

 

Id: 2 Selecció del tema de la incidència. 

Descripció:  

Com a usuari vull que es visualitzin la classificació dels temes i subtemes més comuns per 

poder obrir una nova incidència. 

Estimació: 3 dies Prioritat: 8 

Proves d’acceptació: 

 Comprovar que es carreguen correctament els temes i subtemes de possibles 

incidències. 

 

La pantalla de selecció de la tipologia d’incidència es decideix implementar com una nestedList 

que llegeix les dades d’un arxiu JSON (Annex II). S’ha escollit aquesta implementació ja que 

facilita el manteniment i l’ampliació de nous temes. Si en un futur és necessari introduir, 

modificar o eliminar temes només s’ha de modificar el fitxer JSON. 
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El fitxer JSON ha de tenir la següent estructura: 

 

"tema": [ 

        { 

            "idTema": "1", 

            "nom": "Cal&ccedil;ada", 

            "tema": [ 

                { "idTema": "11", "nom": "Cal&ccedil;ada en mal estat", "leaf": true }, 

                { "idTema": "12", "nom": "Forat a la cal&ccedil;ada", "leaf": true } 

            ] 

        } 

] 

 

Per llegir les dades del fitxer necessitem un JSONP Tree Store associat al model Temes, assignar 

la url del fitxer JSON que ha de llegir (data/temes.json) al proxy, i al data Reader JSON 

especificar el rootProperty que en el nostre cas serà tema. 

El Model Temes té els següents camps: 

- IdTema: és un identificador del tema. 

- nom: és el literal del ítem que es visualitzarà a la nestedList. 

Una vegada s’ha arribat a l’últim nivell de la nestedList, el tema marcat com a fulla (leaf) 

visualitzarà la pantalla de registre dades d’incidència. 

El disseny de la pantalla és el següent: 

 

 

Figura 5.2 Disseny pantalla de selecció 

tipologia de la incidència 
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Id: 3.1 Introducció de dades d’incidència. 

Descripció:  

Com a usuari vull que en relació a un tema d’incidència ja definit, es pugui descriure la 

incidència amb unes observacions, afegir si la incidència comporta un risc pels ciutadans, fer 

una foto de la incidència i localitzar-la geogràficament mitjançant el GPS del dispositiu o 

mitjançant el navegador. 

Estimació: 7 dies Prioritat: 10 

Proves d’acceptació: 

 Comprovar que es carregui correctament el tema de la incidència escollit 

anteriorment. 

 Comprovar que es realitza correctament o és puja correctament la fotografia de la 

incidència. 

 Comprovar que es localitza correctament la incidència i tradueix correctament la 

latitud i longitud en una adreça. 

 Comprovar que els camps requerits estiguin informats, si no es així, llençar missatge 

d’error. 

 

En un inici s’havia pensat realitzar aquesta pantalla com a un formulari, però per seguir amb la 

mateixa estètica i metodologia s’implementarà com una List incidList. La seva implementació 

és similar a la llista del Registre de dades personals. 

Aquesta llista es carrega amb les dades existents al LocalStorage incidStore i aquest Store es 

basa en el Model IncidList. 

El Model IndidList té els següents camps: 

- IdCamp: és un identificador del camp. Aquest camp ens serveix per identificar el 

registre més fàcilment dins el codi. 

- CodiCamp: és el literal del ítem que es visualitzarà a la llista incidList. 

- ValorCamp: és el valor del ítem que introduirà l’usuari. 

- ValorCamp1: és un altre valor associat al ítem.  

- ValorCamp2: és un altre valor associat al ítem. 

- ValorImg: és el codi HTML necessari per visualitzar la imatge fotografiada. 
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- Req: indica si el ítem és requerit o no. Si conté el símbol * vol dir que aquest ítem és 

obligatori. 

El ValorCamp1 i ValorCamp2 són valors opcionals que no es visualitzen per pantalla. Aquest 

valors en el cas de la localització emmagatzemaran la Latitud i Longitud, en el cas de la 

fotografia ValorCamp1 emmagatzemarà la imatge en Base64. 

Es decideix fer aquesta implementació perquè és molt senzill ampliar la llista de preferències 

amb nous camps o modificar els existents. D’aquesta manera és pot modificar el literal que es 

visualitza per pantalla o canviar el ítem d’obligatori a opcional sense rectificar gairebé cap línea 

de codi. 

Al iniciar l’aplicació es comprova que existeixen dades al LocalStorage IncidStore. El Store 

s’inicialitza amb els següents ítems: 

IdCamp CodiCamp ValorCamp ValorCamp1 ValorCamp2 ValorImg Req 

LOC Localització Null Null Null Null * 

OBS Observacions Null Null Null Null  

RISC Comporta risc? Null Null Null Null  

FOTO Fotografia Null Null Null Null  

 

Quan l’usuari selecciona l’ítem Observacions s’obre un Ext.Msg tipus prompt amb un 

textareafield per poder introduir un comentari. En el cas de si Comporta Risc ens visualitza un 

missatge i dóna la opció Si o No. En el cas de la Localització o la Fotografia ens obrirà la 

pantalla corresponent. 

Si se selecciona l’ítem Localització s’obrirà una nova pantalla on localitzarem sobre el mapa el 

lloc exacte de la incidència. Més endavant s’explica amb més detall aquesta funcionalitat. 

Si se selecciona l’ítem Fotografia s’obrirà una nova pantalla on ens donarà la opció de 

seleccionar la imatge de la incidència del nostre dispositiu o capturar la imatge. 

Una vegada estan totes les dades omplertes, pitgem el botó enviar, en aquest moment és 

recopila tota la informació que es remetrà a l’Administració. Aquesta informació està situada 

en diferents Stores i és la següent: 

- Dades personals. 

- Tipologia i descripció de la incidència. 

- Data i hora de l’enviament. 
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El disseny de la pantalla és el següent: 

 

Figura 5.3 Disseny pantalla introducció de dades d’incidència. 

 

Id: 3.2 Enviament de les dades de la incidència 

Descripció:  

Com a usuari vull que després de descriure la incidència pugui enviar-la a l’Administració per la 

seva gestió. Una vegada enviada la incidència vull que em confirmin la recepció d’aquesta 

mitjançant un correu electrònic. Aquesta confirmació tindrà les dades d’identificació de la 

incidència, data d’enviament, tema i adreça de la incidència. 

Estimació: 7 dies Prioritat: 10 

Proves d’acceptació: 

 Comprovar que s’envien correctament les dades d’usuari i les dades de la incidència, 

amb un identificador únic i la data d’enviament a l’Ajuntament. 

 Comprovar que s’envia correctament la confirmació a l’usuari per correu electrònic.  

 Comprovar que les dades d’usuari i els camps requerits de la incidència estiguin 

informats, si no es així, llençar missatge d’error. 
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Id: 4 Capturar la imatge de la incidència 

Descripció:  

Com a usuari vull que es pugui capturar la imatge de la incidència o si ja la tinc pujar-la a 

l’aplicació des de fitxer. 

Estimació: 7 dies Prioritat: 9 

Proves d’acceptació: 

 Comprovar que la imatge es captura correctament en Base64 

 Comprovar que la imatge se selecciona correctament de la galeria en Base64 

 

Per la captura fotogràfica s’utilitza l’API Nativa de Sencha, la API de Càmera permet capturar 

fotografies o seleccionar imatges existents de la galeria. Ext.device.Camera.capture ens 

proporciona diverses opcions: 

- Success o failure: funció que es crida en el cas que s’hagi capturat correctament o no la 

fotografia. 

- Quality: qualitat de compressió al capturar la imatge (0-100) 

- Width i Height: dimensions en píxels de la nova imatge. 

- Source: ‘library’ Si volem escollir una foto de la nostre galeria o ‘camera’ si volem 

capturar una nova imatge. 

- Destination: ‘file’ si volem desar la imatge com un arxiu, ens retornarà la url de la nova 

imatge o ‘data’ si volem que ens retorni la imatge codificada en Base64. 

- Encoding: pot ser ‘jpeg’, ‘jpg’ o ‘png’. 

En el projecte CCIVIC és dóna la possibilitat de capturar una nova imatge o de seleccionar una 

imatge de la galeria. Per tant farem dos botons un per la opció source: ‘camera’ i una altre per 

la opció source: ‘library’ 

Com hem d’enviar la imatge al servidor junt amb les demés dades d’incidència capturarem la 

fotografia codificada en Base64. 

S’ha utilitzat la opció encoding: ‘jpg’ ja que no es necessari tenir tanta qualitat i es preferible 

tenir la imatge més comprimida per fer l’enviament al servidor més lleuger. 
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El disseny de la pantalla és el següent: 

 

Figura 5.4 Disseny pantalla captura fotogràfica 

 

Id: 5 Localitzar geogràficament la incidència 

Descripció:  

Com a usuari vull que es localitzi geogràficament el dispositiu mòbil visualitzant la posició en 

un mapa. També tenir la possibilitat de rectificar la ubicació de la incidència manualment. 

Estimació: 7 dies Prioritat: 9 

Proves d’acceptació: 

 Comprovar que localitza el dispositiu correctament. 

 Comprovar que realitza la codificació geogràfica inversa correctament. Es a dir que 

tradueix correctament la latitud i longitud en una adreça. 

 

Per localitzar la incidència s’ha utilitzant l’API de Google Maps8 versió 3. D’aquesta API s’ha fet 

servir el servei geocoder9 el qual es basa en el navegador web per situar a l’usuari amb una 

aproximació bastant fiable. Aquesta aproximació depèn del ISP per tant no necessita el GPS del 

dispositiu mòbil per fer la localització. 

                                                           
8
 Google Maps API v3. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=es 

9
 Geocoding Service. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geocoding?hl=es 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geocoding?hl=es
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Si l’aplicació no localitza per qualsevol motiu, dóna la possibilitat a l’usuari de rectificar la seva 

posició seleccionant una coordenada en el mapa. Una vegada seleccionada l’aplicació 

comprova que la ubicació estigui dins del terme municipal de Cornellà de Llobregat. Una 

manera de comprovar que la ubicació estigui dins el terme municipal de Cornellà es mitjançant 

el codi postal que ens proporciona el reverse geocoding. Si no estem situats dins el terme 

municipal de Cornellà de Llobregat ens avisa i ens dona opció de situar-nos al centre de la 

població. 

Per donar nom a la ubicació en base a una latitud i longitud concreta, s’utilitza la 

geocodificació inversa10. Per exemple, per la Lat=41.3556405, Lng=2.070240300000023 la 

geocodificació obté la ubicació Plaça de l’Església, 3 i moltes dades més que en aquest cas no 

les necessitem. 

En el moment d’acceptar aquesta localització torna a la pantalla de Registre de dades 

d’incidència amb l’adreça i les coordenades seleccionades. 

El disseny de la pantalla és el següent: 

 

Figura 5.5 Disseny pantalla geolocalització 

                                                           
10

 Reverse Geocoding. 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geocoding?hl=es#ReverseGeocoding 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geocoding?hl=es#ReverseGeocoding
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5.3 Flux de pantalles 

 

L’aplicació segueix el següent flux de pantalles. S’inicia a la pantalla selecció de temes, en el 

moment de visualitzar aquesta pantalla es comprova que hagin dades personals enregistrades. 

Si no és així, visualitzarà la pantalla de Registre de dades personals. Una vegada introduïdes les 

dades personals l’aplicació tornarà a la pantalla de Selecció de temes o tipologia d’incidència. 

Quan se selecciona el tema i subtema de la incidència es visualitzarà la pantalla de registre 

d’incidència. Des d’aquesta pantalla es localitzarà la incidència, s’introduirà unes observacions 

si convé, s’especificarà si la incidència comporta un risc pel ciutadà o no, es podrà seleccionar 

una imatge de la galeria o capturar una nova fotografia de la incidència i finalment l’enviem a 

l’Administració. 

 

 

Figura 5.6 Flux de pantalles aplicació CCIVIC 
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6. Implementació i proves 

 

La implementació d’aquest projecte s’ha realitzat integrament amb Sencha Architect 2.0. S’ha 

escollit aquesta eina perquè permet construir aplicacions mòbils de manera senzilla i ràpida, 

facilita la programació ja que es poden introduir els components a l’aplicació amb drag & drop.  

Les proves unitàries en els primers sprints s’han realitzat utilitzant el servidor web XAMPP que 

tenim instal·lat a local i amb el navegador Google Chrome. Aquest navegador desenvolupat per 

Google, està compilat amb el motor WebKit11 i disposa d’eines per desenvolupadors que 

permeten depurar l’aplicació. 

 

Figura 6.1 Depuració de l’aplicació amb Google Chrome 

 

Les proves funcionals inicialment es va pensar realitzar-les amb l’emulador AVD (Android 

Virtual Device) però en el segon i tercer sprint va sorgir un imprevist. En el moment de provar 

la captura fotogràfica, ens apareix una pantalla en blanc sense la possibilitat de realitzar cap 

fotografia. Aquest problema l’han reportat a Google12 el desembre de 2010 i a hores d’ara 

encara no està resolt. Per aquest motiu em veig forçada a fer les proves funcionals 

directament en un dispositiu mòbil.  

                                                           
11

 Vegi’s http://es.wikipedia.org/wiki/WebKit 
12

 Vegi’s http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=13133 

http://es.wikipedia.org/wiki/WebKit
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=13133
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Per fer les proves s’han utilitzat una tablet Bq Kepler 1 amb Android 2.3 Gingerbread i un mòbil 

Samsung Galaxy Mini GT-S5570 amb Android 2.3. 

 

 

Figura 6.2 Dispositius on s’han realitzat les proves 

 

 

L’aplicació s’ha empaquetat en Level 10 ja que segons l’estudi de Android Developers13 a data 

Maig 2012, la versió Android 2.3.3 Gingerbread (Level 10) és la plataforma més utilitzada en un 

63.9%, la segona plataforma més utilitzada es Android 2.2 Froyo (Level 8) en un 20.9%. 

 

 

Figura 6.3 Gràfic distribució segons plataforma 

                                                           
13

 Vegi’s http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html 

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html
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Figura 6.4 Distribució segons plataforma 

 

6.1 Registre de dades personals 

 

A l’hora d’implementar el registre de dades personals s’han tingut en compte els següents 

aspectes,  

1. No visualitzar la pantalla en el cas que s’hagin gravat dades amb anterioritat. 

2. Que es validin correctament els camps EMAIL, TEL i NUMDOC introduïts per l’usuari. 

3. Que es gravin correctament les dades. 

El punt 1 s’ha desenvolupat de la següent manera, s’ha implementat el següent codi en el 

onNavigationviewshow. 

 

var storePref = Ext.data.StoreManager.lookup('PrefStore'); 

 

if (storePref.getCount() === 0){     

    Ext.Msg.show({ title: 'Avís:', 

        message: 'És necessari introduir les dades personals.', 

        buttons:  [{text : 'Acceptar'}]}); 

 

        storePref.add( 

        {IdPref:'NOM', CodiPref: 'Nom', ValorPref: '', Req: '*'}, 

        {IdPref:'COGNOM', CodiPref: 'Cognoms', ValorPref: '', Req: '*'}, 

        {IdPref:'NUMDOC', CodiPref: 'Número de document', ValorPref: '', Req: '*'}, 

        {IdPref:'TEL', CodiPref: 'Mòbil', ValorPref: '', Req:''}, 

        {IdPref:'EMAIL', CodiPref: 'Adreça electrònica', ValorPref: '', Req: '*'}); 
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        var Panel= Ext.create('CCIVIC.view.Dades',{fullscreen: true}); 

        this.push(Panel); 

    } 

 

 

Consultem el LocalStorage PrefStore, si no te registres mostrem l’avís “És necessari introduir 

les dades personals” , carreguem l’estructura de la llista amb els camps buits i visualitzem la 

vista Dades per a que l’usuari introdueixi les dades. Una vegada visualitzada la vista Dades, 

l’usuari no podrà sortir fins que ompli els camps obligatoris i es gravin correctament. 

El punt 2, la validació dels camps s’ha desenvolupat de la següent manera, depenent del camp 

que hem seleccionat per introduir fem la crida a la funció de validació corresponent. Per 

exemple, si estem en el camp EMAIL i la funció valEmail valida l’adreça electrònica introduïda 

s’emmagatzemarà, si no la valida ens donarà el missatge d’error “Adreça electrònica 

incorrecta”. Aquest procediment es el mateix pels camps Telèfon i Número de document. 

 

Ext.Msg.show({ 

    title: record.get('CodiPref')+':',            

    buttons:  [{text : 'Cancel·lar'}, {text : 'Acceptar'}],            

    prompt : { clearIcon : true }, 

    value: record.get('ValorPref'), 

    fn: function(btn,text) {     

        if (btn == 'Acceptar'){       

            // Validació del mail 

            if (record.get('IdPref') == 'EMAIL'){ 

                if (valEmail(text)){ 

                    record.set('ValorPref', text); 

                } 

                else{ 

                    Ext.Msg.show({ title: 'Error:', 

                       message: 'Adreça electrònica incorrecta. Torna a introduir-la.', 

                       buttons:  [{text : 'Acceptar'}]}); 

                    } 

                }  

 

(...) 

El desenvolupament del punt 3, gravar les dades, s’ha implementat de la següent manera, fem 

un recorregut per tot el LocalStorage PrefStore i comprovem que tots el camps amb Req igual 

a * no estiguin buits. Finalment si tot es correcte, és a dir tots els camps requerits estan 

omplerts, gravem les dades i sortim. 

 

var ListStore = Ext.data.StoreManager.lookup('PrefStore'),correcte = 1; 

 

for(var i = 0; i < ListStore.getCount(); i++) {    

    if ((ListStore.getAt(i).get('Req') == '*')  

        && (ListStore.getAt(i).get('ValorPref').length === 0)){ 

        Ext.Msg.show({ title: 'Error:', 

            message: 'Falta introduir dades requerides.', 

            buttons:  [{text : 'Acceptar'}]}); 

        correcte = 0; 

    } 

} 

 

if (correcte == 1) { 

     ListStore.sync();     

     Ext.Msg.show({ title: 'Avís:', 

         message: 'Dades gravades correctament.', 

         buttons:  [{text : 'Acceptar'}]}); 

         this.getParent().pop(); 

} 
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El resultat de les proves unitàries és el següent:  

Descripció prova Resultat obtingut 

Provem la validació de Número de document, 

tant sigui per un NIF com per un NIE. 

Al introduir un NIF 11111112H el programa no 

vàlida el número de document i ens dóna un 

error. 

 

Provem la validació del correu electrònic. Al introduir el mail sbareap@uoc el programa no 

dóna com a vàlida l’adreça electrònica i ens dóna 

un missatge d’error. 

 

Provem la validació del número de telèfon. A l’introduir el telèfon 1111 el programa no dóna 

com a vàlid el telèfon i ens dóna missatge 

d’error. 

 

Comprovem que si falta algun camp requerit per Tant en el navegador web com en el dispositiu 
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introduir ens doni l’avís i no ens deixi continuar. mòbil si es deixa en blanc un camp marcat amb * 

i s’intenta gravar, dóna missatge d’error indicant 

que falten dades requerides per introduir. 

 

Comprovem que gravi correctament les dades 

personals. 

Es prova en el Google Chrome i amb l’inspector 

d’elements veiem que s’han gravat correctament 

en el LocalStorage. 

Si provem en el dispositiu mòbil no podem veure 

l’inspector d’objectes, però provem a sortir i 

tornar a entrar i veiem que les dades s’han 

emmagatzemat. 

 

Per últim s’ha detectat un problema quan 

s’apaga el dispositiu mòbil, les dades 

emmagatzemades anteriorment en LocalStorage 

no quedan gravades, en canvi en el navegador 

web s’emmagatzemen correctament. Consultant 

el fòrum de Sencha he trobat un fil en el que 

sembla ser que existeix un bug
14

 en el qual 

Sencha Touch 2 no gestiona correctament la 

persistència de les dades del Local Storage. 

Comprovem que una vegada s’hagin gravat les 

dades no ens les torni a demanar a l’iniciar 

Es prova en el Google Chrome, una vegada 

introduïdes les dades tornem a executar 

                                                           
14

 Vegi’s http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-working-in-native-

iOS-or-native-Android-application 

http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-working-in-native-iOS-or-native-Android-application
http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-working-in-native-iOS-or-native-Android-application
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l’aplicació. l’aplicació i no torna a demanar que 

s’introdueixin les dades. 

El resultat en el dispositiu mòbil és el mateix que 

en el navegador web exceptuant el bug trobat en 

el cas anterior. 

 

Per solucionar el bug trobat es tindria que decidir si esperar a que Sencha doni solució al 

problema mentre s’implementa la part servidor i les demés funcionalitats fins la posta en 

marxa (és un risc molt alt ja que no es pot preveure quan de temps hauríem d’esperar) o 

gravar directament a servidor les dades personals i en el moment d’iniciar l’aplicació fer una 

petició al servidor per obtenir aquestes dades. 

 

6.2 Tipologia de la incidència 

 

S’ha creat l’arxiu JSON amb la estructura en arbre al directori data/temes.json (veure Annex II). 

En el moment en el que l’usuari selecciona una fulla (leaf) s’executa la funció 

onTemesListLeafItemTap que està implementada de la següent manera,  

 

var cmp = Ext.getCmp('Incidencia'); 

var Panel; 

 

if (cmp){ 

    Ext.getCmp('Incidencia').destroy(); 

} 

 

Panel = Ext.create('CCIVIC.view.Incidencia',{title:'Dades Incidència',fullscreen: 

true}); 

 

//Es modifica el titol amb el leaf seleccionat. 

Ext.ComponentQuery.query('#descIncid')[0].setTitle('Descripció '+record.get('nom')); 

Ext.ComponentQuery.query('#temaHidden')[0].setValue(record.get('nom')); 

Ext.ComponentQuery.query('#NavBar')[0].setHidden(false); 

 

this.push(Panel); 

 

 

Aquesta funció s’encarrega de traslladar el nom de l’ítem seleccionat com a descripció de tema 

de la pantalla de registre de dades d’incidència. I al sortir, activa la navigation Bar que s’havia 

desactivat al entrar a la NestedList. La NestedList té implícita una barra de navegació amb la 

que ens podem moure dins d’aquest component, per aquest motiu s’ha decidit ocultar la barra 

de navegació al mostrar la NestedList i tornar-la a visualitzar en el moment de sortir, d’aquesta 

manera es veurà una única barra de navegació en totes les vistes. 
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El resultat de les proves unitàries és el següent: 

Descripció prova Resultat obtingut 

Comprovem que es carrega correctament l’arxiu 

JSON. 

Comprovem que identifica correctament els 

ítems de tipus leaf. 

Per provar el JSON Reader, s’ha fet des del 

Sencha Architec. Al pitjar l’ull que ens visualitza 

el Store  ens fa 

una lectura del JSON i el visualitza d’aquesta 

manera: 

 

Al provar-ho en el navegador web comprovem 

que carrega correctament les dades i que 

identifica correctament els ítems de tipus leaf. 

 

6.3 Geolocalització de la incidència 

 

La geolocalització de la incidència i la captura fotogràfica és un dels punts més importants 

d’aquest projecte. Per localitzar el dispositiu dins un mapa s’ha utilitzat l’API Google Maps v315 

la implementació d’aquesta funcionalitat ha estat més senzilla del que s’esperava degut a la 

gran documentació i exemples que hi ha a Internet. Per fer la localització de la incidència s’han 

tingut en compte els següents punts: 

Primer de tot, l’aplicació comprova la localitza el dispositiu i si ens situa fora de Cornellà ens 

dona opció a anar al centre de la població, d’aquesta manera qualsevol ciutadà que vulgui 

obrir una incidència des d’una altre població ho pugui fer. 

L’usuari, una vegada ha seleccionat un punt del mapa, l’aplicació ha de fer la traducció de 

Latitud i Longitud a una adreça, d’aquesta manera és més comprensible per l’usuari. De tota 

manera el programa emmagatzemarà també la Latitud i Longitud en els camps ValorCamp1 i 

ValorCamp2. 

                                                           
15

 Vegi’s: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference?hl=ca-ES 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference?hl=ca-ES
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L’aplicació també comprova que l’adreça que selecciona pel ciutadà estigui dins el terme 

municipal de Cornellà. Una vegada tenim la ubicació dins el mapa obtenim el codi postal del 

components de l’adreça seleccionada per comprovar que l’adreça introduïda pertanyi al codi 

postal 08940. En el nostre cas Cornellà de Llobregat només disposa d’un codi postal, si tingues 

diferents codis postals com Barcelona, tindríem que comprovar l’adreça amb un altre camp, 

per exemple per la localitat. 

D’aquesta manera, l’usuari no podrà introduir a CCIVIC les incidències situades a una altre 

població.  

La implementació és la següent: 

 

function showMarkerInfo(locations) 

{     

    var poblacio, cpostal, pais; 

 

    // Centra el mapa a la ubicació específica 

    map.setCenter(locations[0].geometry.location); 

 

    for (i=0;i<locations[0].address_components.length;i++){ 

        for (j=0;j<locations[0].address_components[i].types.length;j++){ 

            if(locations[0].address_components[i].types[j]=="locality"){ 

                poblacio = locations[0].address_components[i].long_name; 

            } 

            if(locations[0].address_components[i].types[j]=="postal_code"){ 

                cpostal = locations[0].address_components[i].long_name; 

            } 

            if(locations[0].address_components[i].types[j]=="country"){ 

                pais = locations[0].address_components[i].long_name; 

            }                 

        } 

    } 

    var poblacioPais = ', '+cpostal+' '+poblacio+', '+pais;     

    var adrecaComplerta = locations[0].formatted_address.replace(poblacioPais,''); 

 

    //Emmagatzemo la longitud i latitud en camps ocults     

    var Lat = locations[0].geometry.location.lat(); 

    var Lng = locations[0].geometry.location.lng(); 

 

    Ext.ComponentQuery.query('#latHidden')[0].setValue(Lat); 

    Ext.ComponentQuery.query('#lngHidden')[0].setValue(Lng); 

 

    //Comprova que l'adreça estigui dins els límits de Cornellà 

    if (cpostal != '08940'){ 

      Ext.Msg.show({  

       title: 'Avís:', 

       message: 'L\'adreça actual està fora de Cornellà de Llobregat. Vols situar-te?', 

       buttons:  [{text : 'Cancel·lar'}, {text : 'Acceptar'}],                        

       fn: function(btn) {                         

            if (btn == 'Acceptar'){                                              

                localitza(cornella);          

            }               

           } 

       }); 

 

 

Les proves unitàries s’han realitzat tant al navegador web com en el dispositiu mòbil i són les 

següents: 

Descripció prova Resultat obtingut 

Comprovem que localitza en el mapa el No obté l’adreça amb gran precisió com ho 

podria fer el GPS del dispositiu, però la 
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dispositiu correctament. localització mitjançant el navegador web 

funciona de manera acceptable pel nostre cas.  

L’usuari pot moure el marcador i seleccionar 

qualsevol adreça de Cornellà per introduir la 

incidència. 

 

Comprovem que podem moure el marcador a 

l’adreça que ens interessi i que fa la 

geolocalització inversa correctament. 

El marcador es desplaça correctament la 

geolocalització inversa també és correcta. Cada 

vegada que es fa un mouseup es recalcula 

l’adreça (Latitud, Longitud) segons la posició del 

marcador. 

Comprovem que quan l’adreça seleccionada 

estigui fora del límits de Cornellà doni un avís i 

no permeti seleccionar-la. 

En el moment de fer la prova estic situada fora 

del terme municipal de Cornellà, el dispositiu em 

localitza bé, però em detecta que la meva 

posició no esta en el terme municipal de Cornellà 

de Llobregat, per tant visualitza missatge d’avís 

“L’adreça actual està fora de Cornellà vols situar-

te?”  

Si acceptem ens situa a la posició (41.3556405, 

2.070240300000023) que pertany al centre de 

Cornellà. Si cancel·lem llavors ens deixarà veure 

la posició actual però no podrem seleccionar cap 

adreça per introduir a les dades de la incidència. 
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6.4 Captura fotogràfica de la incidència 

 

La captura fotogràfica s’ha implementat utilitzant la API nativa de Sencha, a través de 

Ext.device la API Camera ens permet capturar una nova imatge o seleccionar una de la galeria. 

Tant en un cas com en l’altre la imatge es codificarà en Base64 per facilitar l’enviament al 

servidor. 

El codi implementat per capturar una nova imatge és el següent: 

 

var storeIncid = Ext.data.StoreManager.lookup('IncidStore'); 

 

Ext.device.Camera.capture({ 

    success: function(img){                        

        var src = 'data:image/jpg;base64,' + img; 

        var image = '<div align="center"><img src="'  

                    + src + '" vspace="10" height="65%" /></div>'; 

 

        for(var i = 0; i < storeIncid.getCount(); i++) {           

            if (storeIncid.getAt(i).get('IdCamp') == 'FOTO'){                           

                storeIncid.getAt(i).set('ValorCamp1', img);     

                storeIncid.getAt(i).set('ValorImg', image);            

            }  

        }                            

        Ext.ComponentQuery.query('#FotoContainer')[0].setHtml(image); 

    }, 

    scope: this, 

    source: 'camera', 

    destination: 'data', 

    encoding: 'jpg'        

}); 

 

storeIncid.sync(); 

 

Si la captura s’ha fet bé, gravem la imatge codificada en Base64 en ValorCamp1 del nostre 

store IncidStore. Per fer la previsualització de la imatge al panel Fotografia i la visualització de 

la imatge a la llista IncidList necessitem gravar a ValorImg tot el codi HTML necessari per 

visualitzar la imatge. El codi HTML és el següent, on img és la imatge capturada en Base64. 

 
 

'<div align="center"><img src="data:image/jpg;base64,' + img +'" vspace="10" 

height="65%" /></div>' 
 

 
El codi per seleccionar una imatge de la galeria és exactament el mateix, la única diferència és  

la opció source que en comptes de ser ‘camera’ és ‘library’ 

La implementació d’aquesta funcionalitat no té molta complexitat, però s’han trobat dificultats 

alhora de fer les proves unitàries degut a que l’emulador AVD de la versió 2.3 no funcionava 

correctament en el moment d’iniciar la càmera del dispositiu per realitzar una foto. Aquest 

problema l’han reportat a Google16 el desembre de 2010 i a hores d’ara encara no està resolt. 

                                                           
16

 Vegi’s http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=13133 

http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=13133


Sistema de geolocalització d’incidències a la ciutat 
Silvia Barea Pagán 

 

 

 

39 

Per aquest motiu em veig forçada a fer les proves funcionals directament en un dispositiu 

mòbil. 

Descripció prova Resultat obtingut 

Comprovem que captura correctament la 

fotografia en Base64. 

Es captura correctament la imatge en Base64 

perquè la visualitza correctament amb el 

següent codi HTML 

<img src="data:image/jpg;base64,(...)” /> 

No tenim altre manera de provar-ho ja que el 

dispositiu no podem depurar i la funcionalitat 

d’enviar dades al servidor encara no està 

implementada. 

Comprovem que selecciona correctament la 

imatge de la galeria en Base64. 

Igual que el cas anterior. 

Comprovem que es visualitzi correctament en el 

panel de selecció d’imatge. 

Una vegada capturada la fotografia veiem 

correctament la fotografia en Base64. 

 

Comprovem que al acceptar s’emmagatzemi 

correctament i es visualitzi a la llista de dades 

d’incidència. 

Al acceptar la fotografia a la pantalla anterior, 

gravem la imatge al store IncidStore, es 

comprova que la imatge es visualitzi 

correctament en Base64. 

 

 



Sistema de geolocalització d’incidències a la ciutat 
Silvia Barea Pagán 

 

 

40 

40 

 

6.5 Enviar les dades de la incidència 

 

L’enviament de les dades de la incidència s’ha desenvolupat de la següent manera, es fa un 

recorregut pels stores IncidStore que conté les dades de la incidència i per PrefStore que conté 

les dades personals. Una vegada tenim les dades afegim un nou registre en el Store 

IncidJSONStore. Una vegada enviades les dades es neteja el formulari.  

 

var ListStore = Ext.data.StoreManager.lookup('IncidStore'),     

storeJSONIncid = Ext.data.StoreManager.lookup('IncidJSONStore'), 

storeDades = Ext.data.StoreManager.lookup('PrefStore'), 

correcte = 1, vNom, vCognom, vNif, vEmail, vTelefon, vAdreca,  

vLat, vLng, vObserva, vRisc, vFoto, vTipus,  

vData = new Date(); 

 

for(var j = 0; j < ListStore.getCount(); j++) {    

    if (ListStore.getAt(j).get('IdCamp') == 'LOC') { 

        vAdreca = ListStore.getAt(j).get('ValorCamp'); 

        vLat = ListStore.getAt(j).get('ValorCamp1'); 

        vLng = ListStore.getAt(j).get('ValorCamp2'); 

    } 

    if (ListStore.getAt(j).get('IdCamp') == 'OBS') { 

       vObserva = ListStore.getAt(j).get('ValorCamp'); 

    } 

    if (ListStore.getAt(j).get('IdCamp') == 'RISC') { 

       vRisc = ListStore.getAt(j).get('ValorCamp'); 

    } 

    if (ListStore.getAt(j).get('IdCamp') == 'FOTO') { 

       vFoto = ListStore.getAt(j).get('ValorCamp1'); 

    } 

 

    if ((ListStore.getAt(j).get('Req') == '*')  

       && (ListStore.getAt(j).get('ValorCamp').length === 0)){                 

        Ext.Msg.show({ title: 'Error:', 

            message: 'Falta introduir dades requerides.', 

            buttons:  [{text : 'Acceptar'}]}); 

            correcte = 0; 

        } 

    } 

 

    if (correcte == 1) {     

        // generar registro para enviar a l'Ajuntament. 

        for(var i = 0; i < storeDades.getCount(); i++) {    

            if (storeDades.getAt(i).get('IdPref') == 'NOM') { 

               vNom = storeDades.getAt(i).get('ValorPref');                   

            } 

            if (storeDades.getAt(i).get('IdPref') == 'COGNOM') { 

               vCognom = storeDades.getAt(i).get('ValorPref');               

            } 

            if (storeDades.getAt(i).get('IdPref') == 'NUMDOC') { 

               vNif = storeDades.getAt(i).get('ValorPref'); 

            } 

            if (storeDades.getAt(i).get('IdPref') == 'EMAIL') { 

               vEmail = storeDades.getAt(i).get('ValorPref');         

            } 

            if (storeDades.getAt(i).get('IdPref') == 'TEL') { 

               vTelefon = storeDades.getAt(i).get('ValorPref');               

            } 

        }                  

 

        storeJSONIncid.add( 

        {nom: vNom,  

            cognoms: vCognom,  

            nif: vNif,  

            email: vEmail, 

            telefon: vTelefon, 

            inc_Adreca: vAdreca,  

            inc_Lat: vLat, 
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            inc_Lng: vLng, 

            inc_Observacions: vObserva, 

            inc_Risc: vRisc, 

            inc_Foto: vFoto, 

            inc_Tipus: Ext.ComponentQuery.query('#temaHidden')[0].getValue(), 

        inc_Data: vData.toUTCString()}); 

 

        storeJSONIncid.sync();    

 

        // borrar pantalla de entrada de datos de incidencia 

        for(var i = 0; i < ListStore.getCount(); i++) {    

            ListStore.getAt(i).set('ValorCamp',''); 

            ListStore.getAt(i).set('ValorCamp1','');         

            ListStore.getAt(i).set('ValorCamp2','');                       

            ListStore.getAt(i).set('ValorImg','');                       

        }    

 

        ListStore.sync(); 

 

        Ext.Msg.show({ title: 'Avís:', 

            message: 'Dades enviades correctament.', 

            buttons:  [{text : 'Acceptar'}]}); 

            this.getParent().pop(); 

        } 

Aquest desenvolupament no s’han pogut fer una simulació real d’enviament de les dades a un 

servidor degut a la falta de temps. Les proves realitzades són les següents: 

Descripció prova Resultat obtingut 

Comprovar que s’envien correctament les dades 

d’usuari i les dades de la incidència, amb un 

identificador únic i la data d’enviament a 

l’Ajuntament. 

En el navegador web veiem que es fa un POST al 

servidor amb el JSON generat amb les dades 

personals, les dades d’incidència i la data i hora 

d’enviament de la incidència. (Veure figura 6.4) 

Comprovar que s’envia correctament la 

confirmació a l’usuari per correu electrònic. 

Aquest cas no s’ha desenvolupat ja que s’ha 

desenvolupat la part client deixant la part 

servidor per una segona fase del projecte. 

 

 

Figura 6.5 Resultat de la petició POST al servidor. 
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6.6 Problemes trobats durant la implementació i les proves 

 

Durant el desenvolupament del projecte ens hem trobat diversos bugs que han fet que 

l’aplicació no funcioni correctament en alguns casos i també ens han dificultat la realització de 

les proves.  

Aquests bugs són els següents: 

  TOUCH 273317: Al apagar el dispositiu mòbil no persisteixen les dades en el 

LocalStorage.  

  ISSUE 1313318: En el AVD versió Android SDK 2.3 no funciona correctament la captura 

fotogràfica. Per aquest motiu s’han tingut que realitzar les proves en dispositius reals. 

Això ens ha ocasionat un endarreriment en la fase de proves. 

  ISSUE 1753519: El pas de paràmetres en la URL de les WebView no funciona 

correctament en versions Android 3.0+.  

Els bugs TOUCH 2733 i ISSUE 17535 afecten directament a l’aplicació CCIVIC. Aquests errors 

estan pendents de resolució per part del fabricant, aquest últim des de Juny de 2011.  

Per la continuïtat d’aquest projecte s’haurà de revisar la resolució d’aquests bugs i/o optar per 

una altre solució. 

                                                           
17

 Vegi’s http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-working-in-native-
iOS-or-native-Android-application 
18

 Vegi’s http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=13133 
19

 Vegi’s http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=17535 

http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-working-in-native-iOS-or-native-Android-application
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=13133
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=17535
http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-working-in-native-iOS-or-native-Android-application
http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-working-in-native-iOS-or-native-Android-application
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=13133
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=17535
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7. Conclusions i Línies de futur 

7.1 Conclusions 

 

En aquests darrers tres mesos m'he endinsat en una basant de la informàtica que desconeixia 

totalment, el món de les aplicacions per a mòbils. Aquesta tecnologia és molt canviant, en tres 

mesos de projecte Sencha ha passat de Designer 2.0 Beta a Architect 2.0. La bibliografia en 

paper no dóna temps a publicar-la que ja ha sortit una versió nova. M'ha agradat entrar en 

aquest món que es mou amb una velocitat vertiginosa, però per altra banda penso que encara 

hi ha molt per fer, que s'han de millorar moltes coses. La primera plataforma Android que va 

sortir al mercat va ser a començaments del 2009, des d'aquest inici fins a data actual s'ha 

versionat 11 vegades la plataforma Android fins arribar a la última versió 4.0.3 de Març de 

2012. Amb tantes versions és molt difícil fer una aplicació compatible per les diferents 

plataformes.  

El framework Sencha Touch 2 és molt potent i versàtil, però alhora molt immadur, durant el 

projecte m’hi he trobat amb diversos problemes bastant importants. Un d’ells és que al provar 

l’aplicació nativa Android en els dispositius de prova esmentats no persisteixen les dades una 

vegada apagat el dispositiu. Per el moment, Sencha no ha trobat solució per aquest 

problema20. 

Finalment l’autora està molt satisfeta pel resultat obtingut, una aplicació client CCIVIC 

totalment funcional en Android 2.3 i amb totes les proves realitzades amb èxit. S’han assolit 

tots els objectius planificats inicialment exceptuant l’enviament de dades al servidor. S’ha 

assolit un nivell de coneixement que al començar el projecte no es disposava i s’ha pogut 

conèixer més en profunditat el món de la programació d’aplicacions mòbils. 

                                                           
20

 Vegi’s http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-wor 

http://www.sencha.com/forum/showthread.php?194644-Localstorage-not-wor
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7.2 Línies de futur 

 

Com s’ha especificat amb anterioritat l’abast d’aquest projecte és l’aplicació client, restaria per 

desenvolupar tota l’aplicació servidor. A grans trets, els passos que s’haurien de fer s’expliquen 

a continuació. 

L’aplicació CCIVIC generarà una petició HTTP/GET per obtenir per exemple las incidències 

enregistrades i el seu estat de resolució o una petició POST per enviar les dades personals o les 

dades d’incidència al servidor, aquestes peticions es transferiran per Internet fins al servidor 

web, el qual recollirà les peticions i les atendrà consultant la base de dades del servidor 

d’aplicacions. Una vegada la petició està atesa, el servidor web generarà un JSON amb els 

resultats de la resposta. Finalment aquesta resposta serà atesa i processada per l’aplicació 

CCIVIC. 

 

Figura 7.1 Arquitectura del sistema 

En el servidor web tindrem un webservice de tipus REST21 que accedirà a la Base de Dades, 

aquest servidor treballa molt bé amb tecnologies estàndard JavaScript i HTML5. I per atendre 

les peticions en el nostre servidor es podria utilitzar procediments PHP que implementessin els 

casos GET, POST, PUT i DELETE.  

Les millores que es podrien fer a l’aplicació client són: 

 Multi-idioma: A les preferències d’usuari donar opció d’escollir en quin idioma es vol 

visualitzar l’aplicació. En aquest moment s’utilitza únicament el català. 

 Històric d’incidències: Visualitza el conjunt d’incidències enviades pel ciutadà, amb 

l’estat de resolució. En el cas que l’Administració donés per resolta una incidència i el 

ciutadà no estigui d’acord, tenir la possibilitat de fer una al·legació o reobrir la 

incidència. 

 Consultar incidències recents: Visualitzar les incidències que els ciutadans han estat 

enviant a l’Administració per la seva resolució. Així es pot consultar si la incidència ja 

ha estat introduïda per un altre ciutadà, quan ho va fer i l’estat de resolució d’aquesta. 

Donar la possibilitat també de marcar la incidència com a favorita i així tenir-la 

localitzada per consultar-la amb posterioritat. 
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 Representational State Transfer 
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 Fer l’aplicació offline22: Fer que l’aplicació web CCIVIC  no necessiti connexió a Internet 

per funcionar. Fer un procés background que quan el dispositiu tingui connexió a 

Internet, realitzi la sincronització i l’enviament de dades al servidor. 

 

                                                           
22

 Vegi’s http://www.sencha.com/learn/taking-sencha-touch-apps-offline/ 

http://www.sencha.com/learn/taking-sencha-touch-apps-offline/
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Annex I:Exemple d’ús de l’aplicació CCIVIC 

 

    
 

 
El primer cop que s’inicia l’aplicació s’han de 
introduir les dades personals. Nom, Cognoms, 
Número de document d’identitat i Adreça 
electrònica són necessaris per poder enviar una 
incidència a l’Administració. 
 
Una vegada s’han gravat aquestes dades ja no les 
tornarà a demanar i es podran modificar pitjant el 
botó  

 

     
 

 
La llista de tipus d’incidència s’ha estructurat en 
arbre. El ciutadà podrà navegar en les diferents 
opcions seleccionant la tipologia de la incidència 
que vol enviar. 

 

      
 

      

 
Les dades que s’enviaran a l’administració sobre la 
incidència són:  
 

 Localització. La localització de la incidència 
és requerida, al seleccionar aquesta opció 
ens localitza en el mapa i d’aquesta 
manera podrem escollir l’adreça exacte de 
la incidència. Si estem fora dels límits de 
Cornellà de Llobregat ens dóna la opció de 
situar-nos al centre del municipi per poder 
localitzar l’adreça de la incidència. 
 

 Observacions. Camp lliure de text on el 
ciutadà pot explicar breument algun 
comentari sobre la incidència. 

 

 Comporta risc. Ens pregunta si Comporta 
risc o no pel ciutadà. 
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 Fotografia. Al seleccionar la opció 
fotografia ens dona la opció de capturar la 
fotografia de la incidència al moment o 
seleccionar una imatge de la galeria. 

 

 
 

 
Una vegada introduïdes totes les dades de la 
incidència les enviem a l’Administració per la seva 
resolució. 

 
Aquesta execució s’ha realitzat amb dispositiu SAMSUNG Galaxy Mini capturant les imatges 
amb l’aplicatiu androidscreencast. 

http://code.google.com/p/androidscreencast/
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Annex II: Fitxer JSON (/data/temes.json) que carrega la 

nestedList temesList 
{ 

    "tema": [ 

        { 

            "idTema": "1", 

            "nom": "Cal&ccedil;ada", 

            "tema": [ 

                { "idTema": "11", "nom": "Cal&ccedil;ada en mal estat", "leaf": true }, 

                { "idTema": "12", "nom": "Forat a la cal&ccedil;ada", "leaf": true } 

            ] 

        }, 

        { 

            "idTema": "2", 

            "nom": "Enllumenat", 

            "tema": [ 

                {"idTema": "21", "nom": "Fanal que no funciona", "leaf": true }, 

                {"idTema": "22", "nom": "Fanal trencat", "leaf": true } 

            ] 

        }, 

        { 

            "idTema": "3", 

            "nom": "Fuites Aigua", 

            "tema": [ 

                {"idTema": "31", "nom": "Fuita a la cal&ccedil;ada", "leaf": true }, 

                {"idTema": "32", "nom": "Fuita al carrer", "leaf": true } 

            ] 

        }, 

        { 

            "idTema": "4", 

            "nom": "Neteja", 

            "tema": [ 

                {"idTema": "41", "nom": "Carrer brut", "leaf": true }, 

                {"idTema": "42", "nom": "Pintades", "leaf": true }, 

                {"idTema": "43", "nom": "Paperera trencada", "leaf": true } 

            ] 

        }, 

        { 

            "idTema": "5", 

            "nom": "Jocs Infantils", 

            "tema": [ 

                {"idTema": "51", "nom": "Joc Infantil en mal estat", "leaf": true }, 

                {"idTema": "52", "nom": "Joc Infantil trencat", "leaf": true } 

            ] 

        } 

    ] 

} 
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Annex III: Codi Font i contracte GPL 

 

Aquest software està sota GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Versió 3, 29 Juny 2007. L’enllaç per 

veure els detalls de la llicència i el codi font del projecte és el següent: 

https://github.com/sbareap/CCIVIC. 

 

https://github.com/sbareap/CCIVIC

