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Resum 
Una empresa de selecció de personal vol incorporar un sistema per controlar i ajustar les 
ofertes de treball que rep de les empreses i les demandes de feina i currículums que 
presenten els treballadors. 

Aquest projecte intenta donar solució a aquest problema, proposant un producte que 
permeti l’emmagatzemament de les dades, així com els procediments necessaris per tal 
de poder gestionar-les de forma eficient. 

L’objectiu no és realitzar una aplicació complerta, sinó un producte base que permeti que 
aplicacions externes puguin treballar amb la informació sense tenir accés directe a les 
dades. Això s’ha aconseguit generant un conjunt de procediments emmagatzemats que 
permeten realitzar totes les operacions necessàries sobre les taules. 

Aquesta memòria inclou tota la informació relativa al procés de creació del producte, des 
de la planificació inicial fins a la presentació del resultat de les proves realitzades sobre el 
producte implementat. 

S’ha estructurat de forma seqüencial en el temps, exposant les decisions preses en 
cadascuna de les fases en què s’ha dividit el projecte i diferenciant, en cadascuna d’elles, 
allò relatiu a la base de dades operacional al relatiu al magatzem de dades. 

El producte generat inclou el disseny d’una base de dades operacional i el disseny d’un 
magatzem de dades per tal de poder realitzar estadístiques que ajudin a l’equip directiu en 
la presa de decisions. 

El resultat final del projecte inclou aquesta memòria, un document de presentació i els 
scripts necessaris per a la creació de la base de dades, tant operacional com magatzem 
de dades. 
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1. Introducció 

1.1. Justificació del PFC 

Avui en dia és imprescindible per a qualsevol tipus d’organització disposar, de la forma 
més ràpida i ordenada possible, de la informació que necessita, per tal de prendre les 
decisions oportunes en el moment adequat. 

Per fer-ho és necessari l’ús d’un SGBD1 que suporti tota aquesta informació i proporcioni 
els mecanismes necessaris per al seu emmagatzematge i posterior explotació. 

Oracle és un sistema de gestió de bases de dades relacional molt estès actualment i en 
constant competència amb altres sistemes de gestió de bases de dades, com ara Informix 
o SQL Server. Oracle ha estat el SGBD triat per a realitzar el desenvolupament del 
projecte. 

Oracle no només permet emmagatzemar les dades amb una gran fiabilitat i recuperar-les 
amb una gran rapidesa sinó que aporta una sèrie d’elements que permeten assolir un dels 
requisits d’aquest treball: les aplicacions que explotaran la base de dades ho han de fer 
per mitjà de procediments emmagatzemats.  

És en aquest punt és on el llenguatge PL/SQL2 facilita aquest tipus de requisits, ja que es 
tracta d’un llenguatge procedimental complert que incorpora variables, estructures de 
control, vectors i gestió d’excepcions. La implementació d’aquest projecte és una aplicació 
d’aquesta tecnologia per tal d’encapsular les dades i dotar de procediments les 
aplicacions client de manera que puguin interaccionar amb el sistema de la manera més 
ràpida possible, sense haver d’accedir directament a les dades. 

En aquest projecte es procura simular l’activitat que tindria una empresa de gestió de 
personal i s’extreu una informació que es considera útil per ajudar en la presa de 
decisions. S’han utilitzat sèrie de consultes per tal d’exemplificar què pot aportar un 
magatzem de dades a la presa de decisions. 

 

1.2. Objectius del projecte 

El principal objectiu d’aquest projecte és produir un sistema per controlar i ajustar les 
ofertes de treball que una empresa de selecció de persona rep de les empreses i les 
demandes de feina i currículums que presenten els treballadors. 

El sistema permetrà la gestió de currículums, és a dir, emmagatzemarà la informació 
continguda en un CV per tal de poder buscar després candidats per una posició de feina 
concreta. També permetrà tenir constància de les empreses que demanen personal a 
través del nostre sistema i dels requisits (experiència, titulació, etc.) que han de complir 
els sol·licitants. A més, el sistema incorporarà un control de prioritats que indicarà la 
urgència que té una empresa en ocupar un lloc de treball. Per altra banda, es tindrà 
constància de quines persones han fet l’entrevista per una vacant determinada, l’acabi 
ocupant o no, permetent a l’empresa guardar el CV per a una altra possible vacant o 
descartar-lo definitivament si estima que mai formarà part de la seva plantilla. 

                                                 

1 SGBD: Sistema Gestor de Bases de Dades 
2 PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) 
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Es dissenyarà un sistema escalable per poder anar incorporant progressivament totes 
aquelles necessitats que sorgeixen durant la seva vigència. 

Per a complir aquest objectiu, el sistema haurà de mantenir les següents dades: 

 Titulacions: relació codificada de les titulacions oficials que poden formar part d’un CV 

 Sectors: sectors empresarials 

 Persones: sol·licitants de llocs de treball 

 Empreses: empreses que demanen personal 

 Entrevistes: relació d’entrevistes realitzades amb el seu resultat 

 Currículums: magatzem dels currículums presentats pels sol·licitants 

Com a opcions addicionals, el sistema incorporarà un magatzem de dades 
(datawarehouse) el qual donarà suport a la gestió del coneixement de l’empresa de 
selecció de personal: 

 Temps que s’ha trigat a cobrir les ofertes de treball 

 Ofertes cobertes en temps demanat per l’empresa 

 Mitja de dies que es triga en cobrir cada tipus de perfil professional 

 Salari ofert en funció del perfil que es busca 

Com que tota la gestió i accés a la informació continguda al sistema es farà mitjançant 
procediments de base de dades, sent aquesta l’única manera d’accedir-hi, s’estudiaran 
mecanismes que permetin resoldre potencials problemes d’integració amb la resta del 
sistema, com ara disposar d’un log de les accions fetes amb la BD3 o també tenir accés a 
mecanismes per testejar la funcionalitat de la BD. 

 

1.3. Metodologia 

La metodologia que se seguirà és l’anomenada clàssica o en cascada, ja que és el 
mètode que millor s’adaptava al projecte, tenint en compte els coneixements i el temps 
d’execució de què es disposa. Es considera el projecte com un tot, dividit en tasques 
seqüencials, en què cada tasca no comença fins que finalitza l’anterior. A més, a la fase 
de disseny, s’ha fet servir la metodologia típica en un disseny de bases de dades, 
descomponent-lo en un disseny conceptual, un disseny lògic i un disseny físic. 

 Requeriments: En aquesta fase es recullen les necessitats que es vol que disposi el 
producte que s’implementarà. Cal detectar totes les necessitats, ja que cal establir 
clarament l’abast del projecte. 

 Anàlisi: Una vegada aclarits els requeriments caldrà realitzar un correcte anàlisi per 
tal de dissenyar correctament el sistema que es vol realitzar. A través dels diagrames 
de casos d’ús es podrà documentar el comportament del sistema i, per tant, 
representar d’una manera entenedora les diverses funcionalitats que ha de suportar el 
sistema que es desenvoluparà. 

                                                 
3 BD: Base de Dades 
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 Disseny: Un cop finalitzat l’anàlisi, es farà el disseny físic les dades. Per dur a terme 
aquesta fase, s’utilitzarà la informació que proporcionen els casos d’ús, juntament amb 
l’anàlisi dels requeriments. Al final d’aquesta fase s’haurà aconseguit un diagrama 
amb la descripció precisa de les taules, amb les relacions necessàries i les restriccions 
oportunes. 

 Implementació: Amb el disseny completat, es realitzarà la implementació de la base 
de dades. Per fer-ho, primer es crearà l’estructura física per emmagatzemar les dades 
que s’han determinat a les fases anteriors i, posteriorment, s’implementaran els 
procediments necessaris per encapsular tot el funcionament del sistema, tal i com 
s’indica als objectius, ja que les possibles aplicacions que vulguin interactuar amb el 
sistema no podran tenir accés directe a les dades. 

 Proves: Un cop finalitzada la implementació, es provarà el sistema per comprovar que 
el producte realitzat s’ajusta als objectius establerts inicialment. 

 Implantació: El producte obtingut de les fases anteriors es posarà en producció. En 
aquest cas s’entregarà la documentació amb els requeriments de l’entorn on ha de 
funcionar el sistema implementat, així com tots els scripts necessaris per a la seva 
instal·lació i execució de proves. 

Per a l’anàlisi dels processos s’han introduït els casos d’ús, ja que si bé estan molt 
associats als entorns orientats a objectes, com que l’aplicació que es dissenya correspon 
a un sistema complet, sense interfície gràfica, aquest tipus de diagrama permet detectar 
millor les dependències entre els processos que executen els diferents usuaris. 

 

1.4. Planificació 

Tot seguit es descriu la planificació prevista per a la realització del projecte. El més 
important és la identificació de les tasques, el seu cost i el correcte repartiment durant tot 
el període d’elaboració del projecte. 

1.4.1. Tasques 

Per avaluar el temps que implica cada tasca s’ha triat una jornada de quatre hores. 
Aquest és el temps previst, inicialment, que es podrà dedicar al projecte. Les jornades que 
es dedicaran van de dilluns a divendres, reservant els caps de setmana com a comodí en 
cas que fos necessari ajustar les jornades degut a imprevistos. 

Les tasques previstes són: 

1. Pla de treball: confecció del document guia que presenta la planificació inicial del 
projecte, amb les fases, tasques i fites previstes (aquest document) 

Tasca Durada4 Descripció 

Definició d’objectius 3 Concreció dels objectius del projecte i cerca 
d’informació sobre programari semblant. 

Definició de tasques 3 Definició de les tasques que conformen el 
projecte i previsió de la durada de cadascuna. 

                                                 
4 Jornades de 4 hores que s’han destinat 
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Definició de fites 1 Localització de les dates importants. 

Planificació 2 Elaboració del diagrama de Gantt que reflecteix 
la vida del projecte, segons les dues tasques 
anteriors. 

Avaluació de riscos 1 Enumeració dels possibles riscos que poden 
retardar l’execució del projecte. 

 

2. Anàlisi de requeriments: Detecció de les funcionalitats necessàries per al correcte 
funcionament del sistema. 

Tasca Durada Descripció 

Recerca d’informació 2 Recerca d’informació sobre la selecció de 
personal. Anàlisi de programari d’ajuda a la 
selecció de personal per detectar funcionalitats 
que no ofereixin. 

Avaluació dels 
requeriments 

5 Definició dels casos d’ús i de les dades a nivell 
conceptual. 

Validació de les definicions amb el client. 

Corregir les desviacions detectades 

 

3. Disseny: Obtenció dels documents amb els elements que formaran part del sistema 

Tasca Durada Descripció 

Disseny conceptual 3 Obtenció del model ER amb una definició 
detallada de les taules, camps i relacions que 
conformen el sistema. 

Obtenció del model amb la definició del 
datawarehouse. 

Disseny lògic 6 Obtenció del diagrama de flux amb una definició 
detallada dels procediments necessaris per a 
l’execució dels processos que conformen el 
sistema. 

 

4. Implementació: Generació dels scripts necessaris per a la creació i execució del 
sistema. 

Tasca Durada Descripció 

Estructura 4 Creació de l’script que representa el model ER 
dissenyat en un SGBD Oracle. 

Procediments 18 Creació d’un script PL/SQL amb els 
procediments, disparadors i altres elements 
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necessaris per interactuar amb les dades del 
sistema. 

Validació 2 Validació del correcte funcionament a nivell  
individual, dels elements generats. 

 

5. Proves: Creació d’un joc de proves per testejar el correcte funcionament del sistema 

Tasca Durada Descripció 

Joc de dades 2 Creació d’un script que carregui les dades de 
prova al sistema. 

Processos 2 Creació d’un script amb els processos 
necessaris per provar que el sistema funciona 
correctament. 

Execució 3 Execució dels processos de prova i correcció 
dels errors o deficiències detectats. 

 

6. Instal·lació: Creació de l’script que instal·la el sistema. 

Tasca Durada Descripció 

Documentació 1 Documentació de les necessitats del servidor i 
els clients que han de treballar amb el sistema 
creat. 

Definició 1 Creació d’un script que executi els scripts 
generats a la fase d’implementació per tal 
d’instal·lar tot el sistema. 

Execució 2 Execució i correcció de l’script per comprovar el 
seu correcte funcionament. 

 

7. Documentació: Memòria i presentació 

Tasca Durada Descripció 

Memòria 55 Confecció de la memòria del projecte. Aquest 
document s’anirà confeccionant al llarg de tot el 
projecte, ja que inclourà la documentació 
generada durant les diferents fases que el 
conformen. 

Es deixa un marge de quinze dies entre la 
finalització de la instal·lació i la entrega del 
projecte per a possibles incidències i correccions 
de darrera hora. 
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Presentació 2 Confecció de la presentació amb les diapositives 
que exposin de forma clara el treball realitzat. 

1.4.2. Fites 

Les fites importants en aquest projecte són les següents: 

Data Fita 

01/03/2012 Inici del projecte 

18/03/2012 Lliurament Pla de Treball (PAC 1) 

23/03/2010 Finalització Fase d’Anàlisi requeriments 

15/04/2012 Lliurament PAC 2 

06/04/2012 Finalització Fase de disseny 

11/05/2012 Finalització Fase d’implementació 

20/05/2012 Lliurament PAC 3 

23/05/2012 Finalització Fase de proves 

29/05/2012 Finalització del producte (sistema BD) 

08/06/2012 Finalització Documentació 

10/06/2012 Entrega Projecte 

 

Altres dates que influeixen en el projecte, ja que no se li podrà dedicar temps, tot i no 
formar-ne part, són: 

Data Fita 

02/04/2012 Aniversari 

23/04/2012 Sant Jordi 

14/05/2012 Aniversari 
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1.4.3. Diagrama de Gantt 

 
Figura 1 – Diagrama de Gantt (Pàgina 1) 

 

 
Figura 2 – Diagrama de Gantt (Pàgina 2) 
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1.5. Anàlisi de riscos 

Risc 1 - Endarreriments en la fase d’implantació. 

Probabilitat: Mitja 
Impacte: Alt 
Descripció: A la fase d’implantació és on més es poden notar els imprevistos, 

degut a que és la fase amb més duració de tot el projecte i es poden 
produir dificultats inesperades. 

Solució: S’han reservat dies de vacances per tal d’afrontar aquest risc en el 
cas que sigui necessari. 

Risc 2 - Endarreriments en la fase de documentació. 

Probabilitat: Baixa 
Impacte: Mig 
Descripció: La fase de documentació, com és la darrera fase pot veure’s afectada 

per endarreriments en fases prèvies. 
Solució: Habilitar tants caps de setmana com sigui necessari per utilitzar-los 

com a jornades de treball per tal de mitigar el retard acumulat. 

Risc 3 - Malaltia d’un familiar 

Probabilitat: Baixa 
Impacte: Alt 
Descripció: A la família hi ha un nen petit, per tant existeix una certa probabilitat 

de què es posi malalt i requereixi de més atenció de la prevista. 
Solució: Habilitar tants caps de setmana com sigui necessari per utilitzar-los 

com a jornades de treball per tal de mitigar els dies perduts. 

Risc 4 - Pèrdua de feina degut al trencament del lloc de treball 

Probabilitat: Baixa 
Impacte: Alt 
Descripció: Existeix la possibilitat de que l’ordinador que s’utilitza per al 

desenvolupament del projecte s’espatlli o reconfigurí d’alguna 
manera. 

Solució: Es disposa d’un altre ordinador personal configurat amb tots els 
elements necessaris per a dur a terme el projecte, així com també es 
disposa de l’ordinador de la feina, també correctament configurat. Pel 
que fa a la documentació i scripts generats, en tot moment es té còpia 
a un llapis de memòria, a un altre ordinador i a Google Drive. 

 

1.6. Material 

El material necessari per a la realització del projecte és el següent: 

 Desenvolupament del projecte 

o PC amb sistema operatiu Windows 7 

o SGBD Oracle 11g R2 

o Oracle SQL Developer 

o SQL Plus 

 Seguiment del projecte 
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o Microsoft Project (diagrama de Gantt) 

o Microsoft Word (documentació) 

o Microsoft PowerPoint (presentació final) 

o Microsoft Visio (diagrames) 

o Oracle DataModeler (diagrames ER i modelització de taules) 

 

1.7. Productes obtinguts 

Amb la finalització del projecte s’han obtingut una sèrie de productes entregables, que tot 
seguit es descriuen: 

1.7.1. Pla de treball 

Document que conté la planificació de l’execució de tot el projecte. Inclou la definició dels 
objectius que marquen l’abast del projecte, la descripció de la metodologia utilitzada per 
desenvolupar-lo, les tasques en què es divideix i la seva planificació, així com les fites i 
dates més rellevants. 

1.7.2. Treball pràctic (producte) 

El producte o treball pràctic conté tots els fitxers necessaris per a la creació de la base de 
dades objectiu del projecte, així com els procediments necessaris per a realitzar les 
tasques identificades durant l’anàlisi de l’enunciat, així com una sèrie de dades de 
caràcter general per tal de poder començar a treballar amb el producte amb garanties.  

1.7.3. Memòria 

(Aquest document) La memòria conté tota la informació associada al desenvolupament 
del projecte així com totes les decisions preses en relació al disseny del producte. 

1.7.4. Presentació 

Document que conté un resum, clar i concís, del treball realitzat. Degut a que no es 
realitza una exposició presencial, es confecciona amb un programari específic per a 
presentacions per tal que el tribunal el pugui visionar correctament. 

 

1.8. Resta de capítols 

La resta d’aquest document s’estructura en els següents punts: 

 Anàlisi: s’indica l’anàlisi realitzat sobre l’enunciat per detectar els requeriments i 
presentar els casos d’ús identificats. 

 Disseny: es realitza el disseny conceptual, lògic i físic de la base de dades 
operacional i del magatzem de dades a partir de l’anàlisi. 

 Implementació: es descriuen les decisions preses en quant a la organització i 
nomenclatures del codi implementat. 

 Valoració econòmica del projecte: es realitza una valoració econòmica del projecte. 

 Conclusions: es fa una conclusió final sobre la realització del projecte. 
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 Glossari: relació de conceptes bàsics. 

 Bibliografia: relació de la documentació consultada per tal de dur a terme el projecte. 

 Annexes: descripció dels documents i fitxers annexes a aquest document. 
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2. Anàlisi 
Aquesta fase del projecte permet, a partir dels requeriments, realitzar l’anàlisi del sistema 
que es vol desenvolupar, que es veurà reflectit als casos d’ús. 

 

2.1. Requeriments 

Tal i com s’indica als objectius del projecte, el sistema ha de permetre: 

 Controlar i ajustar les ofertes de treball que rep de les empreses 

 Controlar i ajustar les demandes de feina i currículums que presenten els sol·licitants 

 Tenir constància de: 

 les empreses que presenten les ofertes 

 les dades dels sol·licitants 

 persones han fet l’entrevista per a una vacant determinada 

 Cada oferta de treball pertanyerà a un sector o categoria,  

 Cada oferta tindrà assignada una àrea o subcategoria determinada 

 Les ofertes tindran una sèrie de requeriments, com ara titulació o perfil professional 
dels aspirants 

 Les ofertes indicaran el tipus de contracte i jornada que s’ofereix 

 Les demandes de feina indicaran el sector per al qual es presenten i el nivell mínim 
que es pretén ocupar (perfil professional), entre altres dades. Per aquest motiu, un 
sol·licitant podrà tenir actives tantes demandes de feina com consideri oportunes. 

 Totes les demandes de feina aniran associades obligatòriament al currículum del 
sol·licitant. En el moment en què un sol·licitant acabi ocupant una determinada oferta 
la demanda de treball corresponent quedarà anul·lada. 

 Els currículums contindran les dades actualitzades dels sol·licitants, com ara 

 dades de contacte 

 estudis realitzats 

 idiomes 

 experiència laboral  

 altres dades que el sol·licitant consideri d’interès, com pot ser la disponibilitat. 

 Per facilitar la tasca de lligar currículums amb ofertes de feina segons l’experiència 
laboral sol·licitada, contindrà la categoria de les tasques realitzades, així com la 
subcategoria a la qual es pertanyia. 

 El magatzem de dades haurà de permetre donar informació d’ajut a la gestió del 
coneixement en quatre aspectes: 

 Temps que s’ha trigat a cobrir les ofertes de treball 

 Ofertes cobertes en temps demanat per l’empresa 

 Mitja de dies que es triga en cobrir cada tipus de perfil professional 

 Salari ofert en funció del perfil que es busca 
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Per tal de poder mantenir correctament totes les dades estadístiques que s’exportaran al 
magatzem de dades, la baixa dels registres de la BDD serà una baixa lògica, és a dir, els 
registres es marcaran com a ‘no disponibles’, però no s’eliminaran definitivament de les 
taules. 

Pel que fa al sistema de log es crearà una taula, independent de totes les altres, que 
contindrà l’usuari, la data i hora dels sistema, l’acció realitzada (procediment executat) i el 
resultat obtingut (èxit o fracàs). 

Aquest sistema implica que cada tipus d’usuari (empresa, sol·licitant o treballador de 
l’empresa de selecció de personal) estigui correctament identificat al sistema, mitjançant 
un nom d’usuari i un mot de pas, tot i que aquest punt no es desenvolupa per motius de 
temps i abast del projecte. 

 

2.2. Casos d’ús 

Els casos d’ús permeten representar com interactuen amb el sistema els diferents actors 
identificats. Amb aquesta representació es localitzen els procediments necessaris que 
caldrà implementar per tal de satisfer les necessitats de cada actor. 

2.2.1. Empresa oferent 

Les empreses que presenten ofertes de treball s’encarregaran del manteniment de les 
ofertes de treball que ofereixen, així com de gestionar els candidats que els ha proposat el 
sistema; triarà el candidat adequat i es guardarà o rebutjarà els currículums que consideri 
oportú. 

 
Figura 3 – Cas d’ús Empresa oferent de feina 
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Per dur a terme aquestes tasques necessiten les següents accions: 

C01.  Afegir oferta de treball Introduirà al sistema una nova oferta de treball 

C02.  Modificar oferta de treball Canviarà les característiques d’una oferta de treball 
existent 

C03.  Eliminar oferta de treball Donarà de baixa5 una oferta de treball existent 

C08.  Guardar currículum Marcarà el currículum d’un sol·licitant com a 
interessant per a altres ofertes de treball 

C09.  Descartar currículum Descartarà el currículum d’un sol·licitant perquè no 
interessa per a l’empresa 

C10.  Seleccionar candidat Seleccionarà un candidat triat pel sistema per a 
ocupar el lloc de treball ofert 

 

A més, els caldrà utilitzar: 

C04.  Consultar oferta de treball Consultar les dades d’una oferta de treball 

C07.  Consultar currículum Consultar les dades d’un currículum 

C16.  Consulta de categories Consulta de les categories o sectors 

C21.  Consulta de tipus de 
contractes 

Consulta dels tipus de contractes que es poden 
oferir 

C23.  Consulta de tipus de 
jornada 

Consulta dels tipus de jornada (completa, partida, ...) 

C25.  Consulta de 
subcategories 

Consulta de subcategories o nivells 

2.2.2. Sol·licitant de feina 

Els sol·licitants de feina introdueixen el seu currículum i hi associen les demandes de 
feina que considerin oportunes. Les dades del seu currículum poden ser modificades 
tantes vegades com considerin oportú per tal de tenir-lo el més actualitzat possible. Així 
mateix, duran a terme el manteniment de les seves demandes de feina, afegint-ne de 
noves o eliminant les que no els interessi. 

                                                 
5 Recordatori: les baixes de totes les taules del sistema implicades en el magatzem de dades són lògiques, no definitives. 
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Figura 4 – Cas d'ús Sol·licitant de feina 

 

Per dur a terme aquestes tasques necessiten les següents accions: 

C05.  Afegir currículum Introduirà al sistema el seu currículum per primera 
vegada 

C06.  Modificar currículum Actualitzarà les dades del seu currículum 

C11.  Afegir demanda de feina Introduirà al sistema una nova demanda de feina 

C12.  Eliminar demanda de 
feina 

Eliminarà una demanda de feina que ja no l’interessi 

 

A més, els caldrà utilitzar: 

C04.  Consultar oferta de treball Consultar les dades d’una oferta de treball 

C07.  Consultar currículum Accedirà a les dades del seu currículum 

C13.  Consultar demanda de 
feina 

Accedirà a les dades de les seves demandes de 
feina 

C16.  Consulta de categories Consulta de les categories o sectors 

C18.  Consulta de titulacions Consulta de les titulacions oficials 

C23.  Consulta de tipus de 
jornada 

Consulta dels tipus de jornada (completa, partida, ...) 

C25.  Consulta de 
subcategories 

Consulta de subcategories o nivells 
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2.2.3. Usuari de l’empresa de selecció de personal 

Els usuaris de l’empresa de selecció de personal s’encarreguen del manteniment de les 
taules auxiliars del sistema, com ara les titulacions, categories o sectors, subcategories o 
nivells, contractes, tipus de jornada laboral i usuaris del sistema. També seran els 
encarregats de concertar les entrevistes de treball per als sol·licitants de feina 
seleccionats per a una determinada oferta de treball. 

 
Figura 5 – Cas d’ús Usuari de l’empresa de selecció de personal 

 

Per dur a terme aquestes tasques necessiten les següents accions: 

C14.  Concertar entrevista Seleccionarà els candidats per a una determinada 
oferta de treball 

C15.  Alta de categories Afegirà noves categories que sorgeixin 

C17.  Alta de titulacions Afegirà noves titulacions que es creïn 

C19.  Alta tipus de contractes Afegirà nous tipus de contractes 

C20.  Baixa tipus de contractes Els contractes obsolets deixaran d’estar disponibles 
a les ofertes de treball 

C22.  Alta tipus de jornades Afegirà nous tipus de jornada que ofereixin les 
empreses 

C24.  Alta de subcategories Afegirà noves subcategories que sorgeixin 

 

A més, els caldrà utilitzar: 

C04.  Consultar oferta de treball Consultar les dades d’una oferta de treball 

C07.  Consultar currículum Consulta de les dades dels currículums 

C16.  Consulta de categories Consulta de les categories o sectors 

C18.  Consulta de titulacions Consulta de les titulacions oficials 
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C21.  Consulta de tipus de 
contractes 

Consulta dels tipus de contractes que es poden 
oferir 

C23.  Consulta de tipus de 
jornada 

Consulta dels tipus de jornada (completa, partida, ...) 

C25.  Consulta de 
subcategories 

Consulta de subcategories o nivells 

2.2.4. Directiu de l’empresa de selecció de personal 

El directiu de l’empresa de selecció de personal realitzarà consultes al magatzem de 
dades per tal de poder realitzar les accions que cregui oportunes un cop analitzats els 
resultats obtinguts. 

 
Figura 6 – Cas d’ús Directiu de l’empresa de selecció de personal 

 

Per dur a terme aquestes tasques necessita les següents accions: 

C26.  Consultes al Magatzem 
de dades 

Consultarà les estadístiques que ofereix el DW6 per 
tal d’ajudar-lo amb la gestió del coneixement 

2.2.5. Sistema 

El sistema tindrà programada la tasca periòdica d’extreure informació de la BD per tal 
d’alimentar el magatzem de dades i que el directiu de l’empresa de selecció de personal 
pugui realitzar els seus estudis. 

 
Figura 7 – Cas d’ús Sistema 

 

Per dur a terme aquestes tasques necessita les següents accions: 

C27.  Extracció de dades Seleccionarà les dades oportunes i les 
emmagatzemarà a les taules corresponents del DW 

 

                                                 
6 DW: Data Warehouse (Magatzem de Dades) 
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3. Disseny 
Un cop finalitzat l’anàlisi ja es disposa de la informació facilitada pels requeriments i els 
casos d’ús, que permetrà realitzar el disseny del model conceptual per emmagatzemar les 
dades que calen per dur a terme les funcionalitats sol·licitades. 

Es definiran les taules, els seus atributs i relacions amb altres taules, així com les 
restriccions existents entre totes elles. 

El model utilitzat és el model entitat–relació , ja que és un model format per un conjunt de 
conceptes que permeten descriure la realitat mitjançant l’ús de representacions gràfiques i 
lingüístiques conjuntament. 

 

3.1. Base de dades operacional 

3.1.1. Model conceptual 

El model conceptual de les dades resultant de la fase d’anàlisi és el següent: 

 

 
Figura 8 – Model conceptual de les dades 
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3.1.2. Model lògic 

A partir del model conceptual s’extreu el model lògic. En aquest disseny no es mostren 
tots els atributs que poden arribar a formar part de cada taula. Es parteix dels atributs que 
es consideren bàsics i, tenint en compte que es tracta d’un sistema escalable, s’afegiran 
els atributs necessaris en el moment que calgui. 

3.1.2.1. Relació de taules 

A continuació hi ha la relació de taules que, a partir del model conceptual, s’ha trobat que 
formaran part del sistema. 

 

Taula Descripció 

Categoria Sector per al qual es presenta una oferta de treball 

Convocats 
Sol·licitants que compleixen els requisits necessaris per a cobrir 
una oferta de treball 

Curriculum 
Dades acadèmiques, laborals i altres d’interès que presenta un 
sol·licitant per tal d’optar a les ofertes de treball 

DemandaFeina Llocs de treball als quals aspira accedir un sol·licitant 

Empresa Dades de les empreses que presenten ofertes de treball 

Entrevista 
Relació entre la empresa que ha presentat una oferta de treball i 
els convocats pel sistema per optar a aquesta oferta 

ESP_LOG Taula amb el log de les accions que realitza cada usuari 

ExperienciaCV Dades laborals d’un sol·licitant que consten a un currículum 

Idiomes Relació d’idiomes codificats 

IdiomesCV Idiomes i nivell que declara un sol·licitant en el seu currículum 

IdiomesOT Idiomes necessaris per tal de poder optar a una oferta de treball 

Interessat 
Relació de currículums en les que les empreses estan 
interessats 

Nivell Nivell d’estudis al qual pertany una titulació 

OfertaTreball 
Dades de les diferents ofertes de treball que presenten les 
empreses 

Perfil 
Codificació de les diferents categories que es poden tenir en 
l’empresa que presenta una oferta de treball (director, gerent, 
auxiliar, ...) 

Rebutjats 
Relació de currículums que les empreses han descartat perquè 
estimen que mai formaran part de la seva plantilla 

Solicitant 
Dades de les persones que sol·liciten feina, ja sigui mitjançant 
una demanda de feina específica o simplement presentant el seu 
currículum 
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Subcategoria 
Àrea de treball dins un sector laboral a la qual pot pertànyer una 
oferta de treball 

TipusContracte 
Codificació dels diferents tipus de contracte laboral vigents que 
es poden assignar a una oferta de treball 

TipusJornada 
Codificació dels diferents tipus de jornada laboral que pot tenir 
assignat una oferta de treball 

Titulacio Codificació de les diferents titulacions i nivell d’estudis 

TitulacioCV 
Relació de les diferents titulacions que estan incloses en el 
currículum d’un sol·licitant de feina 

TitulacioOT 
Titulació exigida, com a mínim, per tal de poder aspirar a ocupar 
una determinada oferta de treball 

3.1.2.2. Diagrama de taules 

El model lògic de les dades resultant de la fase d’anàlisi és el següent (en color diferent 
s’han indicat les taules implicades amb el DW: en taronja la taula de fets i en lila les taules 
de dimensions): 

 
Figura 9 – Model lògic de les dades 
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3.1.3. Restriccions no contemplades al model 

Restriccions de dates: 

 Taula ENTREVISTA: la data de l’entrevista no pot ser anterior a la data del sistema. 
Caldrà crear un trigger que controli aquest fet, llençant un error en cas que sigui 
oportú. 

 Taula ESP_LOG: la data de finalització de l’operació no pot ser anterior a la data 
d’inici. En aquest cas no cal realitzar cal acció, ja que les dates s’agafen directament 
del sistema en iniciar i finalitzar l’acció. 

 Taula EXPERIENCIACV: la data de fi del registre d’experiència no pot ser anterior a la 
data d’inici. Caldrà generar un trigger que ho controli i generi l’error corresponent. 

 Taula OFERTATREBALL: la data en què el lloc de treball ofert es cobreix no pot ser 
anterior a la data de presentació de l’oferta. Caldrà generar un trigger que controli 
aquest fet i generi l’error corresponent. 

Restriccions monetàries: 

 Taula OFERTATREBALL: el sou mínim de l’oferta de treball no pot ser superior al sou 
màxim. Caldrà generar un trigger que controli aquest fet i generi l’error corresponent. 

 Taula OFERTATREBALL: els sous oferts no poden ser inferiors a 0. Caldrà generar un 
trigger que controli aquest fet i generi l’error corresponent. 

Altres restriccions 

 Nivell d’idiomes: només hi haurà la possibilitat d’indicar tres nivells d’idiomes: ALT, 
MIG o BAIX. Es crea un check a la taula IDIOMESCV que controla que només es 
poden indicar aquests valors. 

3.1.4. Disseny físic 

Tot seguit es detallen totes les taules del sistema amb els atributs que en formen part. 

Per distingir-los, els atributs que formen la clau primària s’escriuen en BLAU, mentre que 
es claus foranes s’escriuen SUBRATLLADES. 

 

Taula: Categoria 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

CATCOD   Identificador de la categoria 

CATDESC   Descripció de la categoria 

SWBAIXA   Indicador de baixa 

 

Taula: Convocats 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

ENTCOD Entrevista  Codi d’entrevista 

SOLCOD Solicitant  Codi de sol·licitant 
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Taula: Currículum7 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

SOLCOD Solicitant  Codi de sol·licitant 

 

Taula: DemandaFeina 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

DEFCOD   Codi de demanda de feina 

SOLCOD Solicitant  Codi de sol·licitant 

PERFCOD Perfil  Codi de perfil al qual s’aspira 

SCATCOD Subcategoria  Subcategoria laboral 

SWBAIXA   Indicador de baixa 

 

Taula: Empresa 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

EMPCOD   Codi de l’empresa 

EMPNOM   Nom de l’empresa 

EMPSEC   Sector de l’empresa 

EMPTRE   Mida de l’empresa, en nombre de 
treballadors 

EMPTEL   Telèfon de contacte de l’empresa 

EMPCOR   Correu electrònic de l’empresa 

EMPWEB   Pàgina web de l’empresa 

EMPCON   Persona de contacte dins l’empresa 

SWBAIXA   Indicador de baixa 

 

Taula: Entrevista 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

ENTCOD   Codi d’entrevista 

OFECOD OfertaTreball  Codi d’oferta de treball per a la qual es 
farà l’entrevista 

                                                 
7 Aquesta taula es podria haver unificat amb ‘Solicitant’, però s’ha preferit mantenir-la per adequar-se millor a la realitat, 

separant per una banda les dades personals de les acadèmiques i professionals 
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ENTDATA   Data de realització de l’entrevista 

 

Taula: ESP_LOG 

Atribut Descripció 

LOGCOD Codi de log 

USRCOD Usuari que realitza l’acció 

LOGINICI Data i hora en què comença l’acció 

LOGFINAL Data i hora en què finalitza l’acció 

LOGACCIO Acció (procediment) realitzada sobre la BD 

LOGRESULT Resultat obtingut: èxit o error amb descripció de l’error 

 

Taula: ExperienciaCV 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

SOLCOD Solicitant  Codi de sol·licitant 

SCATCOD Subcategoria  Subcategoria laboral 

EMPNOM   Nom de l’empresa 

EMPTEL   Telèfon de contacte de l’empresa 

DATAINI   Data d’inici 

DATAFI   Data extinció del contracte 

 

Taula: Idiomes 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

IDIOCOD   Codi d’idioma 

IDIODESC   Descripció de l’idioma 

 

Taula: IdiomesCV 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

SOLCOD Solicitant  Codi de sol·licitant 

IDIOCOD Idiomes  Codi d’idioma 

NIVORA   Nivell oral 

NIVESC   Nivell escrit 
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Taula: IdiomesOT 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

OFECOD OfertaTreball  Codi de l’oferta de treball 

IDIOCOD Idiomes  Codi d’idioma 

 

Taula: Interessat 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

EMPCOD Empresa  Codi de l’empresa 

SOLCOD Solicitant  Currículum interessant 

 

Taula: Nivell 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

NIVCOD   Codi de nivell 

NIVDESC   Descripció del nivell 

 

Taula: OfertaTreball8 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

OFECOD   Codi d’oferta de treball 

EMPCOD Empresa  Codi de l’empresa 

PERFCOD Perfil  Codi de perfil 

SCATCOD Subcategoria  Codi de subcategoria 

CTECOD TipusContracte  Codi de contracte 

TJOCOD TipusJornada  Codi de tipus de jornada 

OTDESC   Descripció de l’oferta de treball 

SOUMIN   Sou mínim ofert 

SOUMAX   Sou màxim ofert 

SWBAIXA   Indicador de baixa 

OFEINI   Data en què l’oferta de treball ha estat 
donada d’alta al sistema 

OFEDIES   Dies en què l’empresa espera tenir 
coberta l’oferta de treball 

                                                 
8 S’ha optat per utilitzar una clau primària única en comptes d’utilitzar una clau composta per raons d’optimització i facilitat 

de treball en les relacions en les quals intervé aquesta taula 
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OFEFI   Data en què a l’oferta de treball se li ha 
assignat el sol·licitant (ha quedat coberta) 

 

Taula: Perfil 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

PERFCOD   Codi de perfil 

PERFDESC   Descripció del perfil 

 

Taula: Rebutjats 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

EMPCOD Empresa  Codi de l’empresa 

SOLCOD Solicitant  Currículum rebutjat 

 

Taula: Solicitant 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

SOLCOD   Codi de sol·licitant 

SOLNOM   Nom i cognoms del sol·licitant 

SOLNIF   NIF del sol·licitant 

SOLDOM   Domicili del sol·licitant 

SOLTEL   Telèfon de contacte 

SOLCOR   Correu electrònic 

SWBAIXA   Indicador de baixa 

 

Taula: Subcategoria 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

SCATCOD   Codi de subcategoria 

CATCOD Categoria  Codi de categoria/sector 

SCATDESC   Descripció de la subcategoria 

SWBAIXA   Switch validesa de la subcategoria 

 

Taula: TipusContracte 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

CTECOD   Codi del tipus de contracte 
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CTEDESC   Descripció del tipus de contracte 

SWBAIXA   Switch validesa del tipus de contracte 

 

Taula: TipusJornada 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

TJOCOD   Codi de tipus de jornada 

TJODESC   Descripció del tipus de jornada 

 

Taula: TitulacioOT 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

OFECOD OfertaTreball  Codi d’oferta de treball 

TITCOD Titulacio  Codi de titulació mínima per accedir a la 
oferta de treball 

 

Taula: Titulacio 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

TITCOD   Codi títol 

NIVCOD Nivell  Codi de nivell d’estudis 

TITDESC   Descripció del títol 

 

Taula: TitulacioCV 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

SOLCOD Solicitant  Codi de sol·licitant 

TITCOD Titulacio  Codi de títol 

ANYTIT   Any d’obtenció del títol 

ESCOLA   Escola on s’ha obtingut el títol 

 

3.2. Magatzem de dades 

3.2.1. Model conceptual 

Tal i com s’ha descrit a l’anàlisi, el magatzem de dades haurà de permetre donar 
informació d’ajut a la gestió del coneixement en quatre aspectes: 

 Temps que s’ha trigat a cobrir les ofertes de treball 

 Ofertes cobertes en temps demanat per l’empresa 
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 Mitja de dies que es triga en cobrir cada tipus de perfil professional 

 Salari ofert en funció del perfil que es busca 

A partir d’aquesta informació s’obté un model conceptual que conté un fet, 
dwofertestreball i cinc dimensions 

 dwperfil amb els perfils sol·licitats a les ofertes de treball 

 dwtemps (mesos i anys) 

 dwtipusjornada amb els diferents tipus de jornada oferts 

 dwtipuscontracte amb els contractes de les ofertes de treball 

 dwsubcategoria amb les categories i subcategories de les ofertes de treball 

 

 
Figura 10 - Model conceptual del magatzem de dades 

3.2.2. Model lògic 

El model lògic corresponent al model conceptual obtingut és el següent: 

 
Figura 11 - Model lògic del magatzem de dades 
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3.2.3. Disseny físic 

Tot seguit es detallen totes les taules del sistema amb els atributs que en formen part. 

Per distingir-los, els atributs que formen la clau primària s’escriuen en BLAU, mentre que 
es claus foranes s’escriuen SUBRATLLADES. 

 

Taula: Dimensió DWPerfil 

Atribut Descripció 

PERFCOD Codi de perfil 

PERFDESC Descripció del perfil 

 

Taula: Dimensió DWSUBCATEGORIA 

Atribut Descripció 

SCATCOD Codi de subcategoria 

CATDESC Descripció de la categoria/sector 

SCATDESC Descripció de la subcategoria 

 

Taula: Dimensió DWTEMPS 

Atribut Descripció 

IDTEMPS Identificador 

NANY Any de l’agrupació 

MES Mes de l’agrupació 

 

Taula: Dimensió DWTIPUSCONTRACTE 

Atribut Descripció 

CTECOD Codi del tipus de contracte 

CTEDESC Descripció del tipus de contracte 

 

Taula: Dimensió DWTIPUSJORNADA 

Atribut Descripció 

TJOCOD Codi de tipus de jornada 

TJODESC Descripció del tipus de jornada 
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Taula: Fet DWOFERTESTREBALL 

Atribut Taula origen NULL? Descripció 

IDTEMPS DWTEMPS  Identificador d’any i mes 

PERFCOD DWPERFIL  Codi de perfil 

CTECOD DWTIPUSCONTRACTE  Codi del tipus de contracte 

TJOCOD DWTIPUSJORNADA  Codi de tipus de jornada 

SCATCOD DWSUBCATEGORIA  Codi de subcategoria 

DIESCOBERTURA   Sumatori de dies que es triga en 
cobrir les ofertes (juntament amb 
OFERTESCOBERTES permet 
conèixer la mitjana de dies per 
cobrir les ofertes) 

OFERTESENTEMPS   Nombre d’ofertes que s’han 
cobert dins el temps estipulat per 
l’empresa 

OFERTESCOBERTES   Nombre d’ofertes que s’han 
cobert 

SALARI   Mitjana dels salaris oferts de les 
ofertes que s’han cobert 
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4. Implementació 
Tot seguit es presenta la implementació del sistema. Aquesta implementació és el resultat 
de la informació obtinguda a les fases d’anàlisi i disseny. 

 

4.1. Taules i relacions 

S’ha creat un script de preparació de tot l’entorn, que inclou la creació del tablespace, 
l’usuari PFC, les taules de la base de dades operacional, les taules del magatzem de 
dades i de tots els índexs corresponents. 

Les taules de les quals no s’eliminaran registres físicament degut a que poden alimentar 
el magatzem de dades, contenen un camp anomenat SWBAIXA que prendrà sempre, per 
defecte, el valor 0. 

També s’ha inclòs un CHECK directament a la taula IDIOMESCV, als camps per indicar el 
nivell oral i escrit dels idiomes que declaren els sol·licitants. Aquests valors poden ser 
ALT, MIG o BAIX. 

 

4.2. Procediments emmagatzemats 

Com que tota la gestió i accés a la informació continguda al sistema es farà mitjançant 
procediments de base de dades, sent aquesta l’única manera d’accedir-hi, per a totes les 
taules de la base de dades operacional s’han creat les corresponents operacions d’alta, 
baixa, consulta i modificació.  

4.2.1. Organització 

Tots els procediments emmagatzemats que formen part del projecte s’han organitzat en 
tres paquets diferents segons la naturalesa de les accions que realitzen: 

4.2.1.1. Paquet BASIC_PKG 

Aquest paquet conté tots els procediments i funcions necessaris per al manteniment de la 
base de dades, tant de la BD operacional com del Magatzem de Dades. 

4.2.1.2. Paquet OUTPUT_PKG 

Aquest paquet conté tots els procediments i funcions necessaris per presentar per consola 
les dades emmagatzemades a la base de dades.  

La informació es presenta tant en forma de fitxa, en cas de sol·licitar les dades d’un 
registre concret, o en forma de llista, en cas de sol·licitar informació sobre un conjunt de 
registres. 

Un cas especial es troba en les dades referents als currículums, en què no té sentit 
presentar un llistat de currículums degut a la varietat d’informació de què disposa 
cadascun d’ells. En aquest cas, només hi ha la possibilitat de mostrar la fitxa d’un 
currículum concret, que conté tota la informació disponible sobre la formació, experiència i 
idiomes, així com les dades del sol·licitant. 

Un altre cas especial es troba a les dades de rebutjats i interessants, on les dades que es 
mostren són les de l’empresa en qüestió seguit de tots els currículums descartats o 
guardats, respectivament. 
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4.2.1.3. Paquet PROVES_PKG 

Aquest paquet conté els procediments i funcions necessaris per tal de poder comprovar 
que el projecte generat compleix amb allò indicat als objectius del projecte. 

Els procediments que conté permeten realitzar proves individuals o totes les proves 
seguides sobre la BD operacional, així com extreure dades cap al magatzem de dades i 
veure el resultat de les diferents estadístiques marcades com a objectiu. 

4.2.2. Criteris de desenvolupament 

4.2.2.1. Nomenclatura dels procediments 

Tots els procediments de manteniment bàsic de les taules (alta, baixa, consulta i 
modificació) tenen la mateixa estructura en la seva nomenclatura: 

 Operació_nomTaula 

Els valors que pot prendre operació són: 

 Afegir (alta) 

 Esborrar (baixa) 

 Consultar (consulta) 

 Modificar (modificació) 

La resta de procediments indiquen l’acció que realitzen en el seu nom utilitzant paraules 
senceres capitalitzades. 

4.2.2.2. Tipus 

Per homogeneïtzar els procediments i facilitar l’escalabilitat de l’aplicació, s’han creat tipus 
corresponents als camps dels registres de cadascuna de les taules: 

    type CATEGORIA_typ is record ( 
        CATCOD   CATEGORIA.CATCOD%type, 
        CATDESC  CATEGORIA.CATDESC%type, 
        SWBAIXA  CATEGORIA.SWBAIXA%type 
    ); 
 

Com que aquelles aplicacions externes que vulguin accedir a les dades hauran de fer-ho 
via procediments emmagatzemats, i com que uns dels llenguatges més utilitzats en accés 
a bases de dades són Java i Visual Basic, s’ha donat la opció que els procediments tornin 
les dades en forma de cursor, recurs molt utilitzat per aquests llenguatges. Per aquest 
motiu, s’ha creat el tipus corresponent. 

    type CATEGORIA_ref is ref cursor return CATEGORIA_typ; 

 

Per poder donar d’alta diversos registres alhora, amb una sola crida a un procediment, o 
retornar el resultat d’una selecció, s’ha creat un tipus taula. 

    type CATEGORIA_tab is table of CATEGORIA_typ index by binary_integer; 
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4.2.2.3. Paràmetres de les funcions 

S’ha homogeneïtzat els paràmetres de tots els procediments per tal de facilitar la 
programació. Així, es pot trobar els mateixos procediments, amb la mateixa estructura per 
a totes les taules. 

A tots els procediments que modifiquen les dades, s’han afegit dos paràmetres per 
permetre més control per part del programador final. Aquests paràmetres són: 

 p_commit in boolean 

 e out xerror_typ 

El primer paràmetre permet controlar on fer el commit de les accions que es realitzen, dins 
del procediment o en el moment que decideixi el programador. Per la seva banda, el 
segon paràmetre captura el resultat de l’execució del procediment. La definició dels errors 
que retorna i del tipus xerror_typ és: 

    SUCCESS     constant    varchar2(20) := 'SUCCESS'; 
    ERROR       constant    varchar2(20) := 'ERROR'; 
    WARNING     constant    varchar2(20) := 'WARNING'; 
 
    type xerror_typ is record ( 
        status      varchar2(50), 
        message     varchar2(2000) 
    ); 

4.2.2.4. Procediments estàndard 

Vistos els aclariments anteriors, tots els procediments de manteniment bàsic de les taules 
tenen la mateixa estructura. Tot seguit es mostra un exemple d’aquests procediments 
emmagatzemats: 

 GetPK_nomtaula: Retorna la clau primària d’un nou registre per a la taula 
corresponent. 

Function GetPK_CATEGORIA return number;  

 Consultar_nomtaula: retorna el registre corresponent al codi indicat al segon 
paràmetre en un cursor o una taula, depenent del primer paràmetre. En el cas de que 
el segon paràmetre (codi) sigui nul, es retornaran els registres que coincideixin amb 
els valors que contingui el tercer paràmetre (tots en el cas que cap camp del tercer 
paràmetre tingui valor). 

Procedure Consultar_CATEGORIA (r in out CATEGORIA_ref, p_CATCOD in 
number default null, cons CATEGORIA_typ); 

Procedure Consultar_CATEGORIA (t in out CATEGORIA_tab, p_CATCOD in 
number default null, cons CATEGORIA_typ); 

 Afegir_nomtaula: afegeix un registre, en el cas de rebre un tipus com a primer 
paràmetre, o una sèrie de registres, si rep una taula. 

Procedure Afegir_CATEGORIA (r in out CATEGORIA_typ, p_commit in 
boolean, e out xerror_typ ); 

Procedure Afegir_CATEGORIA (t in out CATEGORIA_tab, p_commit in 
boolean, e out xerror_typ ); 

 Esborrar_nomtaula: elimina un registre, en el cas de rebre un codi com a primer 
paràmetre, o una sèrie de registres, si rep una taula. Cal tenir present que a les taules 
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que alimenten el magatzem de dades, aquest esborrat és lògic (SWBAIXA = 1), no 
físic. 

Procedure Esborrar_CATEGORIA (p_CATCOD in CATEGORIA.CATCOD%type, 
p_commit in boolean, e out xerror_typ ); 

Procedure Esborrar_CATEGORIA (t in CATEGORIA_tab, p_commit in boolean, 
e out xerror_typ ); 

 Modificar_nomtaula: modifica un registre, en el cas de rebre un tipus com a primer 
paràmetre, o una sèrie de registres, si rep una taula. 

Procedure Modificar_CATEGORIA (r in out CATEGORIA_typ, p_commit in 
boolean, e out xerror_typ ); 

Procedure Modificar_CATEGORIA (t in out CATEGORIA_tab, p_commit in 
boolean, e out xerror_typ ); 

 

Cal esmentar que els procediments d’alta, consulta, modificació o esborrat s’han generat 
parcialment amb una eina de generació de procediments, tot i que s’han hagut de 
manipular en general perquè oferissin la funcionalitat que es desitjava o que interpretessin 
correctament el model entitat-relació que s’havia establert prèviament. 

4.2.3. Catàleg de procediments 

Tot seguit es relacionen els procediments que conformen l’aplicació amb els seus 
paràmetres (excepte els procediments estàndard, que contenen els mateixos paràmetres i 
realitzen les mateixes accions per a totes les taules). També s’indica quina és la funció 
que realitzen: 

 

Paquet BASIC_PKG 

Consultar_OFERTATREBALL_Activa (t in out OFERTATREBALL_tab, p_OFECOD in 
number default null, cons in OFERTATREBALL_typ); 

Retorna una taula amb les ofertes que hi ha actives actualment i coincideixen amb els 
criteris de cerca (codi oferta o valors indicats a cons) 

Procedure ConcertarEntrevista(ofe in OFERTATREBALL_typ, dat in 
ENTREVISTA.ENTDATA%type, p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Es crea una entrevista per a una determinada oferta de treball en la data indicada i es 
convoca als sol·licitants que reuneixen les condicions indicades a l'oferta 

Procedure SeleccionarCandidats(ofe in OFERTATREBALL_typ, con in out 
CURRICULUM_tab); 

Selecciona els candidats que compleixen les condicions indicades a l'oferta de treball 
corresponent 
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Procedure SeleccionarCandidat(ofe in out OFERTATREBALL_typ, p_SOLCOD in 
SOLICITANT.SOLCOD%type, d OFERTATREBALL.OFEFI%type, p_commit in boolean, 
e out xerror_typ); 

Dóna de baixa de la BD l'oferta de treball i el sol·licitant indicats, ja que ha cobert la plaça 
indicada 

Procedure ExtraccioDades(p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Omple el DW amb totes les dades incloses a la BD operacional 

Procedure ExtraccioDades(p_any in DWTEMPS.NANY%type, p_mes in 
DWTEMPS.MES%type, p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Omple el DW amb les dades corresponents al període indicat 

Procedure FusionaPerfil(p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Selecciona els perfils que no estan encara al DW i modifica la descripció dels existents 

Procedure FusionaSubcategoria(p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Selecciona les subcategories que no estan encara al DW i modifica la descripció de les 
existents 

Procedure FusionaTemps(p_any in DWTEMPS.NANY%type, p_mes in 
DWTEMPS.MES%type, p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Selecciona els períodes que no estan encara al DW 

Procedure FusionaTipusContracte(p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Selecciona els tipus de contracte que no estan encara al DW i modifica la descripció dels 
existents 

Procedure FusionaTipusJornada(p_commit in boolean, e out xerror_typ); 

Selecciona els tipus de jornada que no estan encara al DW i modifica la descripció dels 
existents 

 

Per als procediments corresponents al paquet OUTPUT_PKG, només es descriuen una 
mostra dels procediments de cada tipus, ja que la signatura de la resta de procediments 
anàlegs corresponents a la resta de taules és la mateixa. 
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Paquet OUTPUT_PKG 

Fitxes dels registres de les taules 

Existeixen dos tipus de procediment per a cadascuna de les taules de la BD operacional: 

 Procedure Fitxa_nomtaula(c in campclau%type): sol·licita la fitxa d'un 
registre concret en format "fitxa de dades" 

 Procedure Fitxa_nomtaula(r in nomtaula_typ, f_r in number default 
0): mostren per consola les dades del registre en qüestió segons el format indicat 
a f_r (0: fitxa o 1: llista) 

En el cas especial del currículum, mostra per consola les dades del currículum 
(titulacions, experiència i idiomes) en format fitxa, ja que fer-ho d'una altra manera no 
tindria sentit o no seria visiblement coherent. 

Procedure Fitxa_CATEGORIA(c in CATEGORIA.CATCOD%type); 

Procedure Fitxa_CATEGORIA(r in BASIC_PKG.CATEGORIA_typ, f_r in number 
default 0); 

Procedure Fitxa_CURRICULUM(c in CURRICULUM.SOLCOD%type); 

Procedure Fitxa_CURRICULUM(r in BASIC_PKG.CURRICULUM_typ); 

Llistes del contingut de les taules 

Mostren per consola llistes de les taules. Existeixen dos tipus de procediment: 

 Llista_nomtaula: mostra per consola el contingut de tota la taula corresponent 

 Llista_nomtaula(t in BASIC_PKG.CATEGORIA_tab): mostra per consola els 
registres continguts a la taula t passada per paràmetre, obtinguda amb una consulta a 
la BD del paquet BASIC_PKG 

Procedure Llista_CATEGORIA; 

Procedure Llista_CATEGORIA(t in BASIC_PKG.CATEGORIA_tab); 

Procediments per a la consulta del magatzem de dades 

Existeixen dos tipus de procediment: 

 Sense paràmetres: mostren els resultats corresponents continguts al DW agrupats 
per any-mes. 

 Amb paràmetres: mostren els resultats corresponents, però només els de l'any i mes 
indicats. 

Procedure ConsultaMagatzemDades; 

Procedure ConsultaMagatzemDades(p_any in DWTEMPS.NANY%type, p_mes in 
DWTEMPS.MES%type); 

Mostra tot el contingut del DW 



Rubèn Pérez de la Fuente PFC – 2n semestre 2011/2012 
 

Implementació 35

Procedure ConsultaDWTempsCobertura; 

Procedure ConsultaDWTempsCobertura(p_any in DWTEMPS.NANY%type, p_mes in 
DWTEMPS.MES%type); 

Temps que s'ha trigat en cobrir les ofertes i quantes s'han cobert en temps. També 
mostra la mitjana que es triga en cobrir una oferta i la proporció d'ofertes cobertes en 
temps sobre el total d'ofertes cobertes 

Procedure ConsultaDWMitjanaDiesPerfil; 

Procedure ConsultaDWMitjanaDiesPerfil(p_any in DWTEMPS.NANY%type, p_mes 
in DWTEMPS.MES%type); 

Mitjana de dies que es triga en cobrir una oferta de treball segons el perfil 

Procedure ConsultaDWMitjanaSalariPerfil; 

Procedure ConsultaDWMitjanaSalariPerfil(p_any in 
DWTEMPS.NANY%type, p_mes in DWTEMPS.MES%type); 

Salari mitjà que s'ofereix segons el perfil 

 

Paquet PROVES_PKG 

Procedure GeneraEstadistiques; 

Procediment que extreu dades de la BD operacional i l'emmagatzema al DW. 
Seguidament mostra per consola les dades extretes i les estadístiques indicades a la 
memòria 

Procedure ProvesIndividuals; 

Procediment que realitza de forma seqüencial totes les proves individuals creades per 
comprovar que la BD realitza les operacions indicades a la memòria 

ProvesIndividuals(prova NUMBER); 

Procediment que realitza una de les proves individuals creades per comprovar que la BD 
realitza les operacions indicades a la memòria 

 

4.3. Resultat de les proves 

El resultat obtingut, un cop executats els procediments emmagatzemats inclosos al 
paquet de proves, és el següent: 
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4.3.1. Base de dades operacional 

A continuació es mostren les proves realitzades sobre la base de dades operacional per comprovar que el producte compleix amb 
allò indicat als objectius del projecte. 

 

Execució de les proves individuals: 

 

En aquesta prova un sol·licitant entra les seves dades al sistema i introdueix el seu currículum: 

 

Creació d’un sol·licitant... 
**************************************************** 
                  FITXA SOLICITANT 
**************************************************** 
CODI...........: 7 
NOM............: Alex Duran Tarragó 
NIF............: 44785214L 
DOMICILI.......: C. Illes Balears, 14 - 17001 Girona 
TELEFON........: 972211220 
E-CORREU.......: aduran71@gmail.com 
**************************************************** 
 
...i entrada del seu currículum 
********************************************************************* 
                       CURRICULUM SOL·LICITANT 
********************************************************************* 
CODI...........: 7 
NOM............: Alex Duran Tarragó 
NIF............: 44785214L 
DOMICILI.......: C. Illes Balears, 14 - 17001 Girona 
TELEFON........: 972211220 
E-CORREU.......: aduran71@gmail.com 
TITULACIO......: Desenvolupament d'aplicacions web 
IDIOMES........: Castellà 
EXPERIENCIA....: 03/2010 - 04/2012 MAGATZEMS/REPONEDORS - REPONEDORS 
                 Supermercat DIA 
********************************************************************* 
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En aquesta prova, s’entren les dades d’una empresa  

 

Creació d’una empresa 
********************************************************************* 
                            FITXA EMPRESA 
********************************************************************* 
CODI...........: 7 
NOM............: La colla del ranxo 
SECTOR.........: Dinars populars 
TREBALLADORS...: 10 - 20 
TELEFON........: 972154223 
E-CORREU.......: lacolladelranxo@gmail.com 
PAGINA WEB.....:   
CONTACTE.......: Manel Tulsanes Puig 
********************************************************************* 

 

En aquesta prova, s’afegeix al sistema una nova oferta de treball. Per comprovar que funciona correctament, es llisten les ofertes de 
treball actives, s’afegeix la nova i es tornen a llistar les ofertes actives per comprovar que la nova hi consta. 

 

Relació de les ofertes de treball actives... 
************************************************************************************************************************************************************* 
                                                                 LLISTA D'OFERTES DE TREBALL 
************************************************************************************************************************************************************* 
CODI      EMPRESA                                                                                              PERFIL                                         
   CONTRACTE                                          JORNADA                                             
   SUBCATEGORIA                                                                                          
   DESCRIPCIO                                                                                                                                                 
   SOU MINIM      SOU MAXIM      DATA INICI PRI COBERTURA   
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
   -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   -------------- -------------- ---------- --- ---------- 
25        Excavacions el Talp                                                                                  Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. per obra o servei                             Jornada partida                                     
   TOPOGRAFIA                                                                                            
   Topògraf per a prospecció de terrenys                                                                                                                      
   35.000,00€     45.000,00€     07/05/2012 15   
26        Excavacions el Talp                                                                                  Delineant                                      
   Cte. per obra o servei                             Jornada partida                                     
   DELINEANTS / PROJECTISTES                                                                             
   Informàtic per al manteniment de la xarxa de l'empresa                                                                                                     
   25.000,00€     28.000,00€     10/05/2012 25   
27        Assegurances Martí                                                                                   Titulat Superior d'Administració               
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   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
   Comptable                                                                                                                                                  
   30.000,00€     40.000,00€     10/05/2012 10   
28        Assegurances Martí                                                                                   Tècnic Especialista d'Administració            
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
   Administratiu per al departament de comptabilitat                                                                                                          
   20.000,00€     25.000,00€     10/05/2012 15   
29        Assegurances Martí                                                                                   Telefonista                                    
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   RECEPCIONISTES                                                                                        
   Telefonista de la centraleta de l'empresa                                                                                                                  
   18.000,00€     21.000,00€     15/05/2012 10   
30        Assegurances Martí                                                                                   Tècnic Especialista d'Administració            
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
   Administratiu per al departament de vendes                                                                                                                 
   20.000,00€     25.000,00€     15/05/2012 10   
31        Gros Mercat                                                                                          Magatzemer                                     
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Treball a torns                                     
   MOSSOS DE MAGATZEM                                                                                    
   Mosso de magatzem per al magatzem de Granollers                                                                                                            
   18.000,00€     21.000,00€     16/05/2012 10   
32        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració               
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Jornada continuada                                  
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament de tresoreria. Substitució per baixa de maternitat                                                               
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
33        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració               
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Jornada partida                                     
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament d'urbanisme                                                                                                      
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
34        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració               
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Treball nocturn                                     
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament de secretaria                                                                                                    
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
35        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   ARQUITECTES                                                                                           
   Arquitecte especialitzat en apartaments                                                                                                                    
   42.000,00€     45.000,00€     18/05/2012 15   
36        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada reduïda                                     
   ARQUITECTES                                                                                           
   Arquitecte especialitzat en xalets                                                                                                                         
   42.000,00€     45.000,00€     19/05/2012 20   
37        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   DECORADORS                                                                                            
   Decorador d'interiors                                                                                                                                      
   44.000,00€     50.000,00€     21/05/2012 14   
38        Materials Miquel                                                                                     Magatzemer                                     
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Treball a torns                                     
   MOSSOS DE MAGATZEM                                                                                    
   Mosso de magatzem                                                                                                                                          
   16.500,00€     19.000,00€     23/05/2012 10   
************************************************************************************************************************************************************* 
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Adició d’una oferta de treball... 
Relació de les ofertes de treball actives (de nou)... 
************************************************************************************************************************************************************* 
                                                                 LLISTA D'OFERTES DE TREBALL 
************************************************************************************************************************************************************* 
CODI      EMPRESA                                                                                              PERFIL                                         
   CONTRACTE                                          JORNADA                                             
   SUBCATEGORIA                                                                                          
   DESCRIPCIO                                                                                                                                                 
   SOU MINIM      SOU MAXIM      DATA INICI PRI COBERTURA   
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
   -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   -------------- -------------- ---------- --- ---------- 
39        La colla del ranxo                                                                                   Ajudant d'Ofici de Serveis                     
   Cte. de treball en grup                            Treball en festius                                  
   AJUDANTS DE CUINA / MENJAR RÀPID                                                                      
   Pinxo de cuina. Ajudant dels cuiners de la Colla.                                                                                                          
   16.500,00€     19.800,00€     30/05/2012 15   
25        Excavacions el Talp                                                                                  Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. per obra o servei                             Jornada partida                                     
   TOPOGRAFIA                                                                                            
   Topògraf per a prospecció de terrenys                                                                                                                      
   35.000,00€     45.000,00€     07/05/2012 15   
26        Excavacions el Talp                                                                                  Delineant                                      
   Cte. per obra o servei                             Jornada partida                                     
   DELINEANTS / PROJECTISTES                                                                             
   Informàtic per al manteniment de la xarxa de l'empresa                                                                                                     
   25.000,00€     28.000,00€     10/05/2012 25   
27        Assegurances Martí                                                                                   Titulat Superior d'Administració               
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
   Comptable                                                                                                                                                  
   30.000,00€     40.000,00€     10/05/2012 10   
28        Assegurances Martí                                                                                   Tècnic Especialista d'Administració            
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
   Administratiu per al departament de comptabilitat                                                                                                          
   20.000,00€     25.000,00€     10/05/2012 15   
29        Assegurances Martí                                                                                   Telefonista                                    
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   RECEPCIONISTES                                                                                        
   Telefonista de la centraleta de l'empresa                                                                                                                  
   18.000,00€     21.000,00€     15/05/2012 10   
30        Assegurances Martí                                                                                   Tècnic Especialista d'Administració            
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
   Administratiu per al departament de vendes                                                                                                                 
   20.000,00€     25.000,00€     15/05/2012 10   
31        Gros Mercat                                                                                          Magatzemer                                     
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Treball a torns                                     
   MOSSOS DE MAGATZEM                                                                                    
   Mosso de magatzem per al magatzem de Granollers                                                                                                            
   18.000,00€     21.000,00€     16/05/2012 10   
32        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració               
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Jornada continuada                                  
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament de tresoreria. Substitució per baixa de maternitat                                                               
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
33        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració               
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Jornada partida                                     
   SECRETARIAT                                                                                           
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   Auxiliar administratiu per al departament d'urbanisme                                                                                                      
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
34        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració               
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Treball nocturn                                     
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament de secretaria                                                                                                    
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
35        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   ARQUITECTES                                                                                           
   Arquitecte especialitzat en apartaments                                                                                                                    
   42.000,00€     45.000,00€     18/05/2012 15   
36        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada reduïda                                     
   ARQUITECTES                                                                                           
   Arquitecte especialitzat en xalets                                                                                                                         
   42.000,00€     45.000,00€     19/05/2012 20   
37        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   DECORADORS                                                                                            
   Decorador d'interiors                                                                                                                                      
   44.000,00€     50.000,00€     21/05/2012 14   
38        Materials Miquel                                                                                     Magatzemer                                     
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Treball a torns                                     
   MOSSOS DE MAGATZEM                                                                                    
   Mosso de magatzem                                                                                                                                          
   16.500,00€     19.000,00€     23/05/2012 10   
************************************************************************************************************************************************************* 

 

En aquesta prova, es crea una entrevista per a l’oferta 27 (es busca un comptable). Per fer-ho s’indica una data de l’entrevista i se 
seleccionen els candidats que compleixen amb les especificacions de l’oferta entre els sol·licitants actius del sistema. 

 

Creació d’una entrevista de treball... 
************************************************************************************* 
                                       FITXA ENTREVISTA 
************************************************************************************* 
CODI......: 1 
OFERTA....: 27       Comptable 
DATA......: 09/06/12 
CONVOCATS. 
CODI      NIF       NOM                                                               
--------- --------- ----------------------------------------------------------------- 
2         12345679B Laura Borràs Pagès                                                
3         87654321D Santi Salisachs Puntí                                          
************************************************************************************* 
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En aquesta prova una empresa es guarda un currículum dels que ha trobat al sistema per si li interessa en un futur. Es llista les 
dades de l’empresa amb la relació de currículums que s’ha guardat com a interessants. 

 

Una empresa es guarda un currículum que li interessa... 
************************************************************************************* 
                                LLISTA D'INTERESSATS 
************************************************************************************* 
EMPRESA   1                    
          Excavacions el Talp 
SOLICITANTS 
------------------------------------------------------------------------------------- 
1         Albert Garcia González 
************************************************************************************* 
 

En aquesta prova, es comprova que quan una empresa marca un currículum com a rebutjat, no es tornarà a seleccionar aquest 
sol·licitant en futures entrevistes per a ofertes de treball presentades per aquesta empresa. Per comprovar-ho es marca com a 
rebutjat un sol·licitant (codi 3) dels seleccionats per a l’oferta de treball de comptable i es torna a crear una entrevista per a la 
mateixa oferta de treball en una altra data. En aquest cas, només ha de seleccionar un sol·licitant (codi 2). 

 

Una empresa descarta un currículum que no li interessa... 
************************************************************************************* 
                                 LLISTA DE REBUTJATS 
************************************************************************************* 
EMPRESA   2                    
          Assegurances Martí 
SOLICITANTS 
------------------------------------------------------------------------------------- 
3         Santi Salisachs Puntí 
************************************************************************************* 
 
Es torna a crear una entrevista, per comprovar que el 
sol·licitant rebutjat no és seleccionat pel sistema... 
************************************************************************************* 
                                       FITXA ENTREVISTA 
************************************************************************************* 
CODI......: 2 
OFERTA....: 27       Comptable 
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DATA......: 11/06/12 
CONVOCATS. 
CODI      NIF       NOM                                                               
--------- --------- ----------------------------------------------------------------- 
2         12345679B Laura Borràs Pagès                                                
************************************************************************************* 

 

En aquesta prova, una empresa indica que cobreix la plaça objecte de l’oferta de treball amb un sol·licitant del sistema. Com a 
conseqüència, l’oferta queda marcada com a ocupada i el sol·licitant es dóna de baixa. Cap dels dos ha de sortir als llistats 
corresponents. 

 

Una empresa selecciona un currículum per cobrir l’oferta... 
************************************************************************************************************************************************************** 
                                                                 LLISTA D'OFERTES DE TREBALL 
************************************************************************************************************************************************************** 
CODI      EMPRESA                                                                                              PERFIL                                          
   CONTRACTE                                          JORNADA                                             
   SUBCATEGORIA                                                                                          
   DESCRIPCIO                                                                                                                                                  
   SOU MINIM      SOU MAXIM      DATA INICI PRI COBERTURA   
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
   -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   -------------- -------------- ---------- --- ---------- 
39        La colla del ranxo                                                                                   Ajudant d'Ofici de Serveis                      
   Cte. de treball en grup                            Treball en festius                                  
   AJUDANTS DE CUINA / MENJAR RÀPID                                                                      
   Pinxo de cuina. Ajudant dels cuiners de la Colla.                                                                                                           
   16.500,00€     19.800,00€     30/05/2012 15   
25        Excavacions el Talp                                                                                  Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment       
   Cte. per obra o servei                             Jornada partida                                     
   TOPOGRAFIA                                                                                            
   Topògraf per a prospecció de terrenys                                                                                                                       
   35.000,00€     45.000,00€     07/05/2012 15   
26        Excavacions el Talp                                                                                  Delineant                                       
   Cte. per obra o servei                             Jornada partida                                     
   DELINEANTS / PROJECTISTES                                                                             
   Informàtic per al manteniment de la xarxa de l'empresa                                                                                                      
   25.000,00€     28.000,00€     10/05/2012 25   
28        Assegurances Martí                                                                                   Tècnic Especialista d'Administració             
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
   Administratiu per al departament de comptabilitat                                                                                                           
   20.000,00€     25.000,00€     10/05/2012 15   
29        Assegurances Martí                                                                                   Telefonista                                     
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada continuada                                  
   RECEPCIONISTES                                                                                        
   Telefonista de la centraleta de l'empresa                                                                                                                   
   18.000,00€     21.000,00€     15/05/2012 10   
30        Assegurances Martí                                                                                   Tècnic Especialista d'Administració             
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   COMPTABILITAT / FINANCES                                                                              
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   Administratiu per al departament de vendes                                                                                                                  
   20.000,00€     25.000,00€     15/05/2012 10   
31        Gros Mercat                                                                                          Magatzemer                                      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Treball a torns                                     
   MOSSOS DE MAGATZEM                                                                                    
   Mosso de magatzem per al magatzem de Granollers                                                                                                             
   18.000,00€     21.000,00€     16/05/2012 10   
32        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració                
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Jornada continuada                                  
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament de tresoreria. Substitució per baixa de maternitat                                                                
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
33        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració                
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Jornada partida                                     
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament d'urbanisme                                                                                                       
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
34        Ajuntament de Roses                                                                                  Titulat Superior d'Administració                
   Cte. d’interinitat (substitució)                   Treball nocturn                                     
   SECRETARIAT                                                                                           
   Auxiliar administratiu per al departament de secretaria                                                                                                     
   0,00€          25.000,00€     18/05/2012 30   
35        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment       
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   ARQUITECTES                                                                                           
   Arquitecte especialitzat en apartaments                                                                                                                     
   42.000,00€     45.000,00€     18/05/2012 15   
36        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment       
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada reduïda                                     
   ARQUITECTES                                                                                           
   Arquitecte especialitzat en xalets                                                                                                                          
   42.000,00€     45.000,00€     19/05/2012 20   
37        Arquitectes SV                                                                                       Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment       
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Jornada partida                                     
   DECORADORS                                                                                            
   Decorador d'interiors                                                                                                                                       
   44.000,00€     50.000,00€     21/05/2012 14   
38        Materials Miquel                                                                                     Magatzemer                                      
   Cte. indefinit o fix ordinari                      Treball a torns                                     
   MOSSOS DE MAGATZEM                                                                                    
   Mosso de magatzem                                                                                                                                           
   16.500,00€     19.000,00€     23/05/2012 10   
************************************************************************************************************************************************************** 

 
***************************************************************************************************************************** 
                                                           LLISTA DE SOLICITANT                                               
***************************************************************************************************************************** 
CODI      NOM                         NIF       DOMICILI                               TELEFON   E-CORREU                     
--------- --------------------------- --------- -------------------------------------- --------- ---------------------------- 
7         Alex Duran Tarragó          44785214L C. Illes Balears, 14 - 17001 Girona    972211220 aduran71@gmail.com           
1         Albert Garcia González      12345678A Pl. Catalunya, 12 - 17480 Roses        972252400 albert.garcia@gmail.com      
3         Santi Salisachs Puntí       87654321D C. Salmeron, 87 - 08470 Sant Celoni    938671440 sperez521@hotmail.com        
4         Esteve Dachs Soler          54178956H C. Major, 45 - 17470 Cadaqués          972735695 edachs@cadaques.cat          
5         Cristina Lleonart Peitiví   77548659K Av. Costa Brava, 8 - 17600 Figueres    972153748 cristinalp@servicesmail.com  
6         Jaume Moreno Casamitjana    44782035V Av. de Rhode, 153 - 17480 Roses        972151475                              
***************************************************************************************************************************** 
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4.3.2. Magatzem de dades 

A continuació es mostren totes les dades que s’han extret de la base de dades operacional i s’han emmagatzemat al DW. 
Seguidament, es mostren les estadístiques indicades als objectius del projecte: 

 Temps que s’ha trigat a cobrir les ofertes de treball 

 Ofertes cobertes en temps demanat per l’empresa 

 Mitja de dies que es triga en cobrir cada tipus de perfil professional 

 Salari ofert en funció del perfil que es busca 

 

Extracció de les dades... 
 
Dades obtingudes al DW... 
 
ANY  MES  PERFIL                                             SUBCATEGORIA                                       CONTRACTE       JORNADA              

DIES COBERTURA EN TEMPS COBERTES SALARI 
---- ---- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------

--------------------------- -------------------- -------------- -------- -------- --------------- 
2012    3 Coordinador de Serveis                             ADMINISTRACIÓ - RECEPCIONISTES                     Cte. indefinit o fix 

ordinari                      Treball a torns                  18        1        1      18.000,00€ 
2012    3 Coordinador de Serveis                             ADMINISTRACIÓ - SECRETARIAT                        Cte. indefinit per a 

persones amb discapacitació   Jornada continuada                2        1        1      30.000,00€ 
2012    3 Magatzemer                                         MAGATZEMS/REPONEDORS - MOSSOS DE MAGATZEM          Cte. indefinit 

incentivat o subvencionat           Treball a torns                   4        1        1      19.000,00€ 
2012    3 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu   ADMINISTRACIÓ - COMPTABILITAT / FINANCES           Cte. indefinit per a 

persones amb discapacitació   Jornada partida                  15        0        1      36.250,00€ 
2012    3 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu   ADMINISTRACIÓ - SECRETARIAT                        Cte. indefinit 

incentivat o subvencionat           Jornada continuada                6        1        1      34.000,00€ 
2012    3 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu   ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit 

incentivat o subvencionat           Jornada continuada               10        1        1      35.500,00€ 
2012    3 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment          ARQUITECTURA/DISENY - DELINEANTS / PROJECTISTES    Cte. indefinit per a 

persones amb discapacitació   Treball a torns                  15        1        1      32.000,00€ 
2012    3 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment          ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit 

incentivat o subvencionat           Jornada continuada               10        0        1      35.500,00€ 
2012    3 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment          ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit 

incentivat o subvencionat           Jornada partida                   5        1        1      33.250,00€ 
2012    3 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment          ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit o fix 

ordinari                      Jornada partida                  13        1        1      40.000,00€ 
2012    3 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment          ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit per a 

persones amb discapacitació   Jornada continuada               16        0        1      36.000,00€ 
2012    3 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                    ADMINISTRACIÓ - COMPTABILITAT / FINANCES           Cte. indefinit o fix 

ordinari                      Jornada partida                  12        0        1      34.500,00€ 
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2012    3 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                    ARQUITECTURA/DISENY - ARQUITECTES                  Cte. indefinit per a 
persones amb discapacitació   Jornada continuada               14        1        1      42.000,00€ 

2012    3 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                    MAGATZEMS/REPONEDORS - MOSSOS DE MAGATZEM          Cte. indefinit o fix 
ordinari                      Jornada partida                   7        1        1      17.500,00€ 

2012    4 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu   ARQUITECTURA/DISENY - DELINEANTS / PROJECTISTES    Cte. indefinit per a 
persones amb discapacitació   Jornada partida                   9        1        1      33.250,00€ 

2012    4 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment          ADMINISTRACIÓ - SECRETARIAT                        Cte. indefinit o fix 
ordinari                      Jornada continuada                4        1        1      28.000,00€ 

2012    4 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment          ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit o fix 
ordinari                      Treball a torns                   4        1        1      39.500,00€ 

2012    4 Titulat de Grau Mitjà                              ADMINISTRACIÓ - RECEPCIONISTES                     Cte. indefinit per a 
persones amb discapacitació   Jornada partida                  11        0        1      20.500,00€ 

2012    4 Titulat de Grau Mitjà                              ARQUITECTURA/DISENY - ARQUITECTES                  Cte. indefinit o fix 
ordinari                      Jornada partida                  28        0        1      40.000,00€ 

2012    4 Titulat de Grau Mitjà                              ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit 
incentivat o subvencionat           Treball a torns                  11        1        1      37.000,00€ 

2012    4 Titulat de Grau Mitjà                              ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. per obra o servei               
Jornada partida                   9        1        1      33.000,00€ 

2012    4 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                    ADMINISTRACIÓ - SECRETARIAT                        Cte. indefinit o fix 
ordinari                      Treball a torns                  21        0        1      22.000,00€ 

2012    4 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                    ARQUITECTURA/DISENY - DECORADORS                   Cte. indefinit 
incentivat o subvencionat           Jornada partida                   6        1        1      51.500,00€ 

2012    5 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu   ARQUITECTURA/DISENY - TOPOGRAFIA                   Cte. indefinit 
incentivat o subvencionat           Treball a torns                  27        1        1      40.000,00€ 

2012    5 Titulat Superior d'Administració                   ADMINISTRACIÓ - COMPTABILITAT / FINANCES           Cte. indefinit o fix 
ordinari                      Jornada continuada               15        0        1      35.000,00€ 

 

Temps que es triga en cobrir les ofertes i quantes s’han cobert en temps... 
 
ANY  MES  DIES COBERTURA COBERTES EN TEMPS COBERTES TOTAL MITJANA       EN TEMPS / TOTAL 
---- ---- -------------- ----------------- -------------- ------------- ----------------- 
2012    3            147                10             14    10,50 dies            71,43% 
2012    4            103                 6              9    11,44 dies            66,67% 
2012    5             42                 1              2    21,00 dies            50,00% 
 
Mitjana de dies que es triga en cobrir una oferta segons el perfil sol·licitat... 
 
ANY  MES  PERFIL                                             DIES COBERTURA OFERTES COBERTES MITJANA 
---- ---- -------------------------------------------------- -------------- ---------------- -------------- 
2012    3 Coordinador de Serveis                                         20                 2    10,00 dies 
2012    3 Magatzemer                                                      4                 1     4,00 dies 
2012    3 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu               31                 3    10,33 dies 
2012    3 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment                      59                 5    11,80 dies 
2012    3 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                                33                 3    11,00 dies 
2012    4 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu                9                 1     9,00 dies 
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2012    4 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment                       8                 2     4,00 dies 
2012    4 Titulat de Grau Mitjà                                          59                 4    14,75 dies 
2012    4 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                                27                 2    13,50 dies 
2012    5 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu               27                 1    27,00 dies 
2012    5 Titulat Superior d'Administració                               15                 1    15,00 dies 
 
Mitjana del salari ofert segons el perfil sol·licitat... 
 
ANY  MES  PERFIL                                             O. COBERTES SOU MIG 
---- ---- -------------------------------------------------- ----------- --------------- 
2012    3 Coordinador de Serveis                                       2      24.000,00€ 
2012    3 Magatzemer                                                   1      19.000,00€ 
2012    3 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu             3      35.250,00€ 
2012    3 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment                    5      35.350,00€ 
2012    3 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                              3      31.333,33€ 
2012    4 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu             1      33.250,00€ 
2012    4 Tècnics d'Obres, Equipament i Manteniment                    2      33.750,00€ 
2012    4 Titulat de Grau Mitjà                                        4      32.625,00€ 
2012    4 Titulat de Grau Mitjà d'Esports                              2      36.750,00€ 
2012    5 Tècnic Especialista de Biblioteca, Arxiu i Museu             1      40.000,00€ 
2012    5 Titulat Superior d'Administració                             1      35.000,00€ 

4.3.3. Sistema de LOG 

Tot seguit es fa un llistat del sistema de log un cop finalitzades les proves individuals realitzades en aquest apartat. 

 

Consulta del log del sistema... 
 
************************************************************************************************************************ 
                                                    LOG DEL SISTEMA 
************************************************************************************************************************
CODI      USUARI               INICI                    FINAL                    ACCIO 
RESULTAT                                       
--------- -------------------- ------------------------ ------------------------ --------------------------------------- 
------------ ---------------------------------------------- 
2         PFC                  01/06/2012 23:13:46.617  01/06/2012 23:13:46.617  Afegir_SOLICITANT(r.solcod: 7)  
SUCCESS                                        
3         PFC                  01/06/2012 23:13:46.867  01/06/2012 23:13:46.883  Afegir_CURRICULUM(r.solcod: 7)  
SUCCESS                                        
4         PFC                  01/06/2012 23:13:46.883  01/06/2012 23:13:46.883  Afegir_EXPERIENCIACV(r.solcod: 7)  
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SUCCESS                                        
5         PFC                  01/06/2012 23:13:46.883  01/06/2012 23:13:46.883  Afegir_IDIOMESCV(r.solcol: 7)  
SUCCESS                                        
6         PFC                  01/06/2012 23:13:46.883  01/06/2012 23:13:46.883  Afegir_TITULACIOCV(r.solcod: 7)  
SUCCESS                                        
7         PFC                  01/06/2012 23:13:46.898  01/06/2012 23:13:46.898  Consultar_CURRICULUM(i.solcod: 7) 
8         PFC                  01/06/2012 23:13:46.914  01/06/2012 23:13:46.914  Consultar_SOLICITANT(i.solcod: 7) 
9         PFC                  01/06/2012 23:13:46.929  01/06/2012 23:13:46.929  Consultar_IDIOMESCV(i.solcod: 7) 
10        PFC                  01/06/2012 23:13:46.945  01/06/2012 23:13:46.945  Consultar_TITULACIOCV(i.solcod: 7) 
11        PFC                  01/06/2012 23:13:46.961  01/06/2012 23:13:46.961  Consultar_EXPERIENCIACV(i.solcod: 7) 
12        PFC                  01/06/2012 23:13:46.976  01/06/2012 23:13:46.976  Consultar_TITULACIO(i.titcod: 10) 
13        PFC                  01/06/2012 23:13:47.039  01/06/2012 23:13:47.039  Consultar_IDIOMES(i.idiocod: 11) 
14        PFC                  01/06/2012 23:13:47.054  01/06/2012 23:13:47.054  Consultar_SUBCATEGORIA(i.scatcod: 17) 
15        PFC                  01/06/2012 23:13:47.070  01/06/2012 23:13:47.070  Consultar_CATEGORIA(i.catcod: 3) 
16        PFC                  01/06/2012 23:13:47.070  01/06/2012 23:13:47.070  Afegir_EMPRESA(r.empcod: 7) 
SUCCESS                                        
17        PFC                  01/06/2012 23:13:47.085  01/06/2012 23:13:47.085  Consultar_EMPRESA(i.empcod: 7) 
18        PFC                  01/06/2012 23:13:47.101  01/06/2012 23:13:47.101  Consultar_OFERTATREBALL_Activa 
(i.ofecod: 25)                                                       
19        PFC                  01/06/2012 23:13:47.101  01/06/2012 23:13:47.101  Consultar_OFERTATREBALL_Activa 
(i.ofecod: 26)                                                       

[...] 

132       PFC                  01/06/2012 23:13:47.335  01/06/2012 23:13:47.335  Consultar_SUBCATEGORIA(i.scatcod: 16) 
133       PFC                  01/06/2012 23:13:47.351  01/06/2012 23:13:47.351  Consultar_EMPRESA(i.empcod: 7) 
134       PFC                  01/06/2012 23:13:47.351  01/06/2012 23:13:47.351  Afegir_OFERTATREBALL(r.ofecod: 39) 
SUCCESS                                        
135       PFC                  01/06/2012 23:13:47.351  01/06/2012 23:13:47.351  Consultar_OFERTATREBALL_Activa 
(i.ofecod: 25)                                                       
136       PFC                  01/06/2012 23:13:47.351  01/06/2012 23:13:47.351  Consultar_OFERTATREBALL_Activa 

[...] 

257       PFC                  01/06/2012 23:13:47.569  01/06/2012 23:13:47.585  Afegir_ENTREVISTA(r.entcod: 1) 
SUCCESS                                        
258       PFC                  01/06/2012 23:13:47.585  01/06/2012 23:13:47.600  Afegir_CONVOCATS(r.entcod: 1, r.solcod: 
2)          SUCCESS                                        
259       PFC                  01/06/2012 23:13:47.600  01/06/2012 23:13:47.600  Afegir_CONVOCATS(r.entcod: 1, r.solcod: 
3)          SUCCESS                                        
260       PFC                  01/06/2012 23:13:47.522  01/06/2012 23:13:47.600  ConcertarEntrevista(ofe.ofecod: 27) 
SUCCESS                                        
261       PFC                  01/06/2012 23:13:47.600  01/06/2012 23:13:47.600  Consultar_ENTREVISTA(i.entcod: 1) 
262       PFC                  01/06/2012 23:13:47.616  01/06/2012 23:13:47.616  Consultar_ENTREVISTA(i.entcod: 1)  
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263       PFC                  01/06/2012 23:13:47.631  01/06/2012 23:13:47.631  Consultar_OFERTATREBALL(i.ofecod: 27)  

[...] 

411       PFC                  01/06/2012 23:13:47.943  01/06/2012 23:13:47.943  Consultar_SOLICITANT(i.solcod: 7)  
************************************************************************************************************************ 
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4.4. Fitxers generats 

Totes les instruccions SQL que han calgut per a generar el projecte s’han estructurat en 
fitxers separats per tal d’obtenir una millor organització i facilitar la localització de 
procediments en el cas d’haver de realitzar modificacions i consultes al codi. 

Els fitxers obtinguts i el seu contingut són els següents: 

 

Fitxer Contingut 

Pfc.sql Crides a la resta de fitxers per tal de realitzar la instal·lació del 
producte generat i inserir una sèrie de registres per tal de 
poder realitzar proves del funcionament  

CreacioUsuari.sql Instruccions per a la creació de l’usuari PFC i del seu espai 
de taules 

CreacioTaulesBD.sql Creació de les taules, claus principals i foranes i disparadors 
que formaran la BD operacional 

CreacioTaulesDW.sql Creació de les taules, claus principals i foranes que formaran 
el magatzem de dades 

BASIC_PKG_spec.sql Definició dels tipus, procediments i funcions del paquet 
BASIC_PKG 

BASIC_PKG_body.sql Implementació dels procediments i funcions del paquet 
BASIC_PKG 

OUTPUT_PKG_spec.sql Definició dels procediments i funcions del paquet 
OUTPUT_PKG 

OUTPUT_PKG_body.sql Implementació dels procediments i funcions del paquet 
OUTPUT_PKG 

PROVES_PKG_spec.sql Definició dels procediments del paquet PROVES_PKG 

PROVES_PKG_body.sql Implementació dels procediments del paquet PROVES_PKG 

idiomes.sql Inserció de dades corresponents a idiomes 

perfils.sql Inserció de dades corresponents a perfils laborals 

sectors.sql Inserció de dades corresponents a categories i subcategories 

tipuscontracte.sql Inserció de dades corresponents a tipus de contractes 
laborals 

tipusjornada.sql Inserció de dades corresponents a tipus de jornada laboral 
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titulacions.sql Inserció de dades corresponents a nivells d’estudis i 
titulacions 

empreses.sql Inserció de dades corresponents a empreses que han 
presentat ofertes de treball i algunes ofertes de treball, 
titulacions i idiomes exigits inclosos, per tal de disposar de 
dades per al DW 

solicitants.sql Inserció de dades corresponents a sol·licitants i els seus 
currículums, incloent experiència, titulació i idiomes 

Tots aquests fitxers es poden trobar en la documentació annexa subministrada, dins la 
carpeta SQL. 
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5. Valoració econòmica del projecte 
El cost del projecte es calcula tenint en compte la categoria o rol de la persona implicada, 
els dies de durada del projecte i el temps dedicat en cadascuna de les fases de 
desenvolupament. 

El preu per hora de cadascun dels perfils és molt variat i depèn en gran mesura de la zona 
geogràfica on estigui situada l’empresa que realitzi el projecte. En aquest cas s’ha pres 
com a referència el preu per hora d’una empresa de l’àrea de Girona. 

Els rols que han pres part en el desenvolupament del projecte i la seva dedicació en 
cadascuna de les fases són els següents: 

 

CONCEPTE HORES ROL PREU IMPORT 

Pla de treball 40 Cap de projecte 85 €/h 3.400,00€

Anàlisi de requeriments 28 Analista 65 €/h 1.820,00€

Disseny 36 Analista 65 €/h 2.340,00€

Implementació 96 Programador 45 €/h 4.320,00€

Proves 28 Programador 45 €/h 1.260,00€

Instal·lació 16 Programador 45 €/h 720,00€

Documentació9 40 Analista 65 €/h 2.600,00€

Seguiment del projecte 20 Cap de projecte 85 €/h 1.700,00€

TOTAL 18.160,00€

 

                                                 
9 La documentació s’ha anat realitzant durant tot el projecte. Es compten les hores reals de dedicació 
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6. Conclusions 
Al final d’aquest projecte es pot dir que s’ha pogut seguir el Pla de Treball definit d’inici i 
que s’han complert els objectius marcats, complint amb força fidelitat les dates marcades. 
És per aquest motiu que es pot dir que el projecte s’ha finalitzat satisfactòriament.  

Personalment, aquest treball m’ha servit per aprofundir en la creació de bases de dades 
en un SGBD com és Oracle. També m’ha estat útil per tal de poder consolidar i ampliar 
els coneixements que ja tenia en la realització de consultes, manegament de dates, 
programació amb PL/SQL, etc. 

D’altra banda m’ha donat la possibilitat de treballar amb programari que fins ara no havia 
tingut l’oportunitat de fer servir, com ara SQL Developer o SQL DataModeler, unes eines 
desenvolupades per Oracle que permeten treballar amb les bases de dades de forma 
gràfica. Això també m’ha servit per detectar diferències a l’hora de crear i executar scripts 
en un entorn gràfic o de consola. 

D’altra banda, he pogut dur a la pràctica els coneixements adquirits al llarg de la carrera 
amb l’estudi d’altres assignatures, especialment aquelles que formen part de l’àmbit de les 
bases de dades.  

A més de les assignatures del camp de les bases de dades, m’ha estat de molta utilitat 
allò après a l’assignatura de Metodologia i Gestió de Projectes, no tant sols per la 
realització del Pla de Treball, també en la revisió i seguiment del conjunt del projecte. 

Un punt que m’ha decebut, per dir-ho d’alguna manera, ha estat la falta de temps per a la 
realització del projecte, ja que com més aprofundeixes i avances, més funcionalitats 
trobes que es podrien afegir al producte, però que cal descartar-les degut a la 
impossibilitat material de dur-les a terme. 

Puc concloure que el balanç final d’aquest projecte ha estat molt positiu per a mi, tant per 
l’aprenentatge obtingut (mai es deixa d’aprendre) com per l’experiència adquirida. 
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7. Glossari 

BBDD:  Bases de dades 

BD:  Base de dades 

Categoria: Sector en el qual està inclosa una determinada plaça de 
treball. 

Currículum: Conjunt de les dades relatives a l'estat civil, els títols 
acadèmics, l'experiència professional, etc., d'un candidat a 
un lloc de treball, a un concurs, etc., anomenat també 
curriculum vitae. 

Datawarehouse:  Magatzem de dades 

Diagrama de Gantt: Diagrama que permet representar gràficament les tasques 
que componen un projecte. En aquest projecte s’ha utilitzat 
MS Project per confeccionar-lo. 

DW:  Magatzem de dades 

Fita: Moment puntual en el període d’existència del projecte. 
Indica dates o moments destacats, com ara la finalització 
d’una tasca o la presentació d’algun entregable. 

Magatzem de dades: Col·lecció de dades orientades al tema, integrades, no 
volàtils i historiades, organitzades per a donar suport a 
processos d’ajuda a la decisió. 

Model Entitat-Relació: Tipus de model per representar les dades en un sistema 
d’informació. Conté les entitats rellevants del sistema i les 
relacions i propietats existents entre elles. 

Oferta de treball: Descripció del tipus de plaça i de les característiques 
requerides per tal de cobrir un determinat lloc de treball, 
indicació del sou corresponent. Inclou una prioritat (en dies) 
per cobrir-la, marcada per l’empresa oferent. 

Perfil: Categoria laboral / tipus de tasca que defineix una 
determinada plaça de treball. 

PL/SQL: (Procedural Language/Structured Query Language) Llenguatge 
utilitzat per programar procediments emmagatzemats. 

Script: Seqüència de comandes que permeten automatitzar una 
tasca. Està emmagatzemada en un fitxer de text, el qual és 
interpretat pel sistema que l’executa. 

SGBD: Conjunt de programes informàtics dissenyats per a facilitar la 
gestió d’un conjunt de dades en una base de dades. 

Subcategoria: Especificació, dins un determinat sector de les tasques que 
es realitzen en una determinada plaça de treball. 
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El contracte de treball – Direcció general de joventut. Generalitat de Catalunya 

Portal de la Direcció General de Joventut, l’organisme encarregat de definir, de 
coordinar i d’impulsar les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b
0c0e1a0/?vgnextoid=5647f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=5647f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=
bc5c356404cfb010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnExtIsComponentReset=true 

 

Què estudiar i on – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
Portal del ministeri d’educació. 
http://www1.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde.html 

 

Modelo currículum, modelos y plantillas de currículum 
Pàgina web amb indicacions i exemples de currículums vitae. 
http://www.modelocurriculum.net/ 

 

Oracle® Database PL/SQL Language Reference 
11g Release 1 (11.1) 
Part Number B28370-05 

Guia de referència i manual d’usuari de PL/SQL 
http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/toc.htm 

 

Servicio público de empleo estatal - Mercat de treball 
Portal del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): organisme autònom de 
l'Administració General de l'Estat, adscrit actualment al Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social 
http://www.sepe.es/contenido/ca/observatorio/index.html 

 

Material UOC  

 Bases de dades II  
 Sistemes de gestió de base de dades  
 Models multidimensionals i magatzems de dades  
 Metodologia i gestió de projectes informàtics  

 



Rubèn Pérez de la Fuente PFC – 2n semestre 2011/2012 
 

Annexes 55

9. Annexes 
Juntament a aquest document s’entrega una presentació realitzada en MS PowerPoint, 
que conté un resum, clar i concís, del treball realitzat. També s’entrega un fitxer comprimit 
amb els scripts i la documentació necessària per tal de realitzar la instal·lació i l’execució 
de les proves del producte implementat. 

 


