
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de gestió d’entitats 

 

 

Joan Flotats Purcalla 

Grau d’Enginyeria Informàtica 

Enginyeria del programari 

 

Professor/Consultor : Albert Grau Perisé 

Professor: Santi Caballe Llobet 

 

12/06/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de 

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 

Espanya de Creative Commons 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


TFG – Joan Flotats Purcalla 
Memòria 

 

3 
 

  FITXA DEL TREBALL FINAL 
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Nom del consultor/a:  

Nom del PRA: Albert Grau Perisé 
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Titulació o programa: Grau d’Enginyeria Informàtica 

Àrea del Treball Final: Enginyeria del programari 

Idioma del treball: Català. 

Paraules clau Plataforma, entitat, local 

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

resultats i conclusions del treball 

Creació d’una aplicació web d’una primera versió de plataforma de gestió d’entitats aplicada 

al context de les administracions locals, realitzada en  Java EE i Java Serves Faces. 

La finalitat és que esdevingui una eina de comunicació i tramitació entre l’Ajuntament i les 

entitats Locals. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

A first version of an Entity management platform web application applied to local 

administrations context, made in Java EE and Java Serves Faces. 

The aim is for it to become a communication and processing tool between the City Council 

and the Local Entities. 
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1. Introducció  

1.1) Context i Justificació del treball  

Context 

En les viles i municipis petits, territorialment dispersos i amb pocs espais de trobada per la 

ciutadania, el teixit associatiu esdevé un pilar bàsic de la cohesió social, és la xarxa que estableix 

lligams entre tots els habitants. 

Concretament, la vila que ha inspirat aquest treball, és una vila associativament rica, i te una 

gran quantitat d’entitats locals classificades en multitud d’àmbits diferents. 

Anualment, l’Ajuntament publica les bases per a la convocatòria d’ajuts a les entitats locals del 

municipi. Aquests ajuts faciliten la promoció d’activitats en diferents àmbits vinculats a les 

respectives entitats. 

Cada entitat o associació te assignada una Regidoria determinada, en funció de les activitats que 

desenvolupa, esportives, mediambientals, culturals, etc. 

Justificació del treball  

Des del departament de participació ciutadana van demanar poder tenir un sistema de gestió 

de la documentació a presentar per les entitats locals en les convocatòries de subvencions. 

Actualment estan recollint la informació a través d’un document word pujat a la web que les 

entitats omplen, imprimeixen i entren per registre. Això provoca que, es faci un formulari únic 

per a totes les regidories, per evitar complexitat del sistema, i per tant, la informació que es 

demana és molt genèrica. Al mateix temps, es vol tenir un punt únic de control de la 

documentació que afecta a totes les regidories que permeti conèixer l’estat de les peticions de 

cada entitat local. 

Aquest sistema hauria de permetre que cada regidoria pugui: 

• Gestionar les seves entitats. 

• Generar formularis que permetin demanar informació personalitzada a les entitats 

sobre el pressupost, les activitats que realitzen, etc. 

• Seguiment i consulta de la informació que les diferents entitats van presentant. 

• Generar una convocatòria anual amb un període de sol·licitud de subvencions. 

En fer un anàlisi més exhaustiu de la petició, i després de diverses reunions amb les diferents 

parts implicades, es va constatar que la petició podia formar part d’una Plataforma de Gestió 

d’Entitats Locals del municipi que podia incorporar, a més de la funcionalitat demanada, 

seccions com ara: 

• Informació de la composició de l’entitat en quant a membres que formen la 

direcció. 

• Documentació associada a l’entitat. 

• Dades generals de l’entitat. 

• Calendari d’activitats. 

• Comunicacions centralitzades. 

 

Aquesta eina permetria aconseguir fites com ara: 
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• Gestió centralitzada de les entitats. 

• Calendari global d’activitats que es realitzen al municipi. 

• Eina de comunicació amb l’Ajuntament. 

 

 

1.2) Objectius del Treball  

1.2.1) Objectius 

Malgrat que el projecte de Plataforma d’Entitats haurà d’incorporar múltiples mòduls que 

cobreixin les diverses necessitats de la regidoria, aquest treball, per qüestions de temps, només 

tindrà com a objectius realitzar l’anàlisi i el disseny d’una aplicació web que inclogui les bases 

que hauran de constituir la plataforma, és a dir gestió d’entitats, regidories i usuaris. 

A més a més, també incorporarà els elements necessaris per aconseguir els objectius inicials 

demanats per la regidoria, per tant, gestió de plantilles, formularis i convocatòries. 

 

1.2.2) Descripció del projecte 

Aquest projecte inclou dues parts diferenciades: 

FrontEnd: Dirigit als usuaris externs a l’administració. 

BackEnd: Dirigit als tècnics de l’administració. 

 

L’objectiu principal del programari és la gestió per part dels tècnics del l’ens local dels formularis 

de sol·licitud de dades per a l’atorgament de subvencions a les diferents entitats que hi ha al 

municipi. 

Això inclou, en aquesta primera versió, principalment les següents funcionalitats: 

Per a les entitats (Frontend): 

• Gestionar la fitxa del responsable de l’entitat. 

• Gestionar la fitxa de les entitats al seu càrrec. 

• Generar els formularis específics a presentar per cada entitat. 

• Omplir i presentar els formularis. 

 

Per a l’Administració (Backend): 

• Configurar les plantilles dels formularis de sol·licitud de dades. 

• Crear una convocatòria i assignar els formularis a les diferents regidories. 

• Poder fer un seguiment de l’evolució de les sol·licituds de les entitats assignades a una 

regidoria concreta i consultar la informació presentada. 
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Els formularis de gestió de les entitats, usuaris i regidories,  en aquesta versió, inclouran les 

dades més bàsiques i indispensables.  

El principal repte del programari rau en el fet que els diferents formularis que hauran 

d’implementar les entitats s’han de generar de forma dinàmica en base a la configuració que el 

tècnic de cada àrea hagi definit.  

Les configuracions de les plantilles es desaran a la base de dades i els formularis es crearan de 

forma dinàmica en base a les plantilles. 

En aquest sentit, s’haurà de confeccionar un mòdul específic per a la creació de les plantilles de 

formularis. 

Les plantilles hauran de permetre a l’usuari crear diverses seccions que inclouran els 

components que aquest consideri. 

 

En futures versions es preveu afegir funcionalitats com ara : 

Per a les entitats i els seus responsables: 

• Conèixer l’estat de les seves sol·licituds. 

• Rebre comunicacions per correu electrònic. 

• Poder realitzar consultes al tècnic a través de la plataforma. 

• Mantenir una agenda d’activitats 

• Mantenir la composició de la junta. 

• Aportar documentació de l’entitat com ara certificats, estatuts, declaracions, rebuts, 

etc. 

 

Per a l’administració 

• Definir els criteris de valoració de les sol·licituds. 

• Poder valorar de forma automatitzada les sol·licituds en base als criteris pre-

programats. 

• Enviar comunicacions per correu electrònic. 

• Poder respondre les consultes que les associacions exposin. 
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1.3) Enfocament i mètode seguit  

1.3.1) Proposta i estudi de viabilitat. 

Inicialment es van presentar al consultor tres propostes de projectes. 

• Una aplicació de gestió de subvencions d’entitats (Que finalment esdevindrà l’actual 

projecte) 

• Una aplicació per a realitzar la gestió dels treballs de manteniment. 

• Un programari de seguiment i control  de les obres i actuacions que es fan al municipi  

per part d’empreses subcontractades. 

Malgrat que tots tres projectes eren prou engrescadors, es va decidir primerament descartar el 

projecte de treballs de manteniment perquè, encara que te molts anys, l’ajuntament ja disposa 

d’una aplicació que vaig fer en el seu moment per realitzar aquestes tasques.  

En segon lloc, i després de mantenir una reunió amb la tècnica responsable del departament de 

serveis territorials, es va descartar el projecte de seguiment i control perquè es va considerar 

que, ates que aquests serveis es liciten a través d’un procediment de contractació, la millor opció 

seria incloure el requeriment de disposar d’una eina de seguiment i control dels treballs 

realitzats a l’expedient de contractació. 

Finalment, es va decidir optar per la primera opció per la transversalitat que presenta, doncs 

afecta a moltes regidories, perquè no es disposa d’una eina d’aquestes característiques i pels 

reptes tecnològics que representa. 

 

1.3.2) Estratègia triada 

Atès que l’Ajuntament no disposa de cap eina que realitzi aquesta tasca o semblant, s’ha decidit 

desenvolupar un producte de nova creació. 
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1.4) Planificació del Treball  

 

Il·lustració 1.Diagrama de Gantt 



TFG – Joan Flotats Purcalla 
Memòria 

11 
 

El pla de treball s’ha pogut anar seguint amb mes o menys normalitat malgrat la situació 

d’emergència que hem estat vivint tots plegats i que pels departaments d’informàtica de les 

administracions ha suposat un increment considerable en la càrrega de feina. 

Les fases que han presentat més dificultats a l’hora d’ajustar-les al pla de treball han estat en 

primer lloc la PAC3 - implementació, ja que és la que presenta major càrrega de feina i, en segon 

lloc i de retruc, la fase de preparació de vídeo i memòria. 

No ha estat possible realitzar test de proves exhaustives. No obstant, atès que encara resten per 

implementar algunes funcionalitats necessàries per posar el programari en producció i que la 

propera convocatòria de subvencions serà l’exercici 2021, es podrà realitzar un test complert de 

proves abans no arribi aquest moment.  

Algunes causes que han generat dificultats a l’hora d’ajustar-se al calendari han estat: 

La configuració de l’entorn de treball.  

Aquesta és una de les tasques més importants abans d’iniciar el projecte. El projecte inicial es 

va realitzar amb Eclipse i Ant, configuració que ja s’havia utilitzat a l’assignatura de Projecte de 

programari, i que havia funcionat més o menys be. De totes formes, en aquest projecte va 

comportar problemes sobretot pel que fa a la instal·lació de llibreries com ara Bootsfaces , itext, 

log4j o bcmail.  

Finalment es va decidir replantejar el projecte amb Maven, cosa que va ser un gran encert, doncs 

tots els problemes referits van desaparèixer. Malgrat això es va perdre un valuós temps 

intentant configurar el sistema amb la solució inicial. 

1.4.1) Obtenció de requisits 

En aquesta fase es van identificar els principals stakeholders, principalment els tècnics 

responsables de cada regidoria, i es van fer diverses reunions amb cadascun d’ells i elles així com 

una reunió conjunta que incloïa un procés de brainstorming que va permetre identificar els 

diferents objectius específics i comuns que calia aconseguir. 

Aquest procés també va permetre identificar els diferents rols d’usuari que calia modelitzar. 

1.4.2) Prototipatge 

Es va realitzar un prototipatge inicial amb el programari Pencil. 

  



TFG – Joan Flotats Purcalla 
Memòria 

12 
 

 

1.4.3) Eines utilitzades 

Programari. 

S’utilitzaran els estàndards per desenvolupament d’eines empresarials i eines Open-Source. 

Per tirar endavant el projecte s’han utilitzat les següents eines i tecnologies: 

• Edició Enterprise Java EE 

• Java Server Faces ver. 2.3 

• Extensió bootsfaces 

• Base de dades:  

o PostgreSQL ver. 12 

o Java Persistence API - JPA ver. 2.1 

• Servidor web: 

o JBoss WildFly ver. 14 

• Plataforma de programació: Eclipse 2019-09 R (4.13.0) amb Maven 

• Eines de modelització d’interfícies: Pencil 

• Eines de planificació: GanttProject 2.8.10 Pilsen  

• Eines de modelització UML: MagicDraw (Proporcionada per UOC) 

Capa de presentació  

Utilitzaré el framework Model-Vista-Controlador Java Server Faces (JSF).  

El controlador serà el servlet FacesServlet, que està disponible amb JSF.  

Les accions corresponents als commands estaran definides amb ManagedBeans.  

Les vistes s’implementaran amb Facelets. 

El framework addicional BootsFaces. 

Capa de negoci  

En principi l’accés a la capa de negoci es farà de forma local. Malgrat això es contemplarà la 

possibilitat d’accés remot a la mateixa.  

Les operacions no tindran estat i seran síncrones.  

El contenidor Java EE serà l’encarregat de gestionar les transaccions.  

Seguiré el patró façana per desenvolupar els EJB. 

En fer servir un EJB de sessió sense estat, el contenidor Java EE ens resol tota la complexitat 

derivada de les comunicacions remotes, el comportament transaccional i la gestió de la 

seguretat.  
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Capa d’integració  

Les dades s’emmagatzemaran en una base de dades relacional realitzada en PostgreSQL. 

L’accés a la capa d’integració des de la capa negoci serà local. 

Per tant, he escollit implementar els components amb JPA (Java Persistence API), framework del 

llenguatge Java que permet gestionar bases de dades relacionals. 

1.5) Productes obtinguts 

Els productes obtinguts durant la realització d’aquest treball han estat: 

Un pla de treball que conté: 

• Eines que s’utilitzaran 

• Anàlisi i disseny  

• Diagrama de classes 

• Planificació i temporització 

Un document d’anàlisi i disseny del producte que inclou: 

• Anàlisi de requisits funcionals i no funcionals 

• Casos d’ús i actors 

• Fitxes dels principals casos d’ús. 

• Prototipatges de pantalles. 

• Disseny relacional 

• Diagrama de classes principals 

• Diagrama de components de les diferents capes 

o Presentació 

o Negoci 

o Integració 

Aplicació web en Java 

S’ha aconseguit crear una primera versió que acompleix els objectius que s’havien proposat. 

Instruccions de desplegament 

Un manual d’instal·lació de l’aplicació. 

Presentació 

Vídeo explicatiu del projecte i funcionament del programari 

Memòria 

L’actual document.  
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2. Anàlisi i Disseny  

2.1) Definició funcional  

2.1.1) Requeriments funcionals  

 

Tot seguit es mostra un quadre resum dels requisits funcionals que cal acomplir. 

 

Il·lustració 2. Requeriments funcionals 
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2.2) Requeriments no funcionals  

2.2.1) Usabilitat 

Atès que aquest programari l’utilitzaran persones que poden no tenir cap tipus d’experiència en 

l’ús d’aplicacions a la xarxa, és especialment important la usabilitat, especialment pel que fa a 

les interfícies dels actors amb el rol usuari. S’intentaran dividir els processos més complexos en 

diversos passos més senzills . 

2.2.2) Operacionals i d’entorn 

L’aplicació s’hauria de poder utilitzar en qualsevol tipus de dispositiu, ordinador, tauleta, mòbil. 

2.2.3) Seguretat 

Caldrà implementar un control d’accés amb usuari i mot de pas. 

Caldrà fer les comprovacions necessàries en accedir a cada pàgina per evitar usos inadequats. 

2.2.4) Culturals i polítics 

Atès que l’aplicació va destinada a l’administració local, caldrà que es pugui visualitzar en 

diversos idiomes, com a mínim català i castellà. Tot i això ha de permetre afegir traduccions a 

altres idiomes si fos necessari.  
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3. Model de domini  

3.1) Casos d’ús i actors 

3.1.1) Actors 

 

Els actors que s’han identificat son tres: 

• TÈCNIC: Gestiona la regidoria que te assignada. 

• USUARI: Gestiona les entitats que te assignades (pot tenir-ne més d’una) 

• ADMINISTRADOR: Administra el sistema. 

El Tècnic: 

Inici d’exercici/convocatòria 

Cada any, el tècnic de cada regidoria configurarà l’aplicació de la següent forma: 

Formularis: 

• Confeccionarà les plantilles de formularis que desitgi en funció dels criteris que marquin 

les ordenances municipals, etc.  O be utilitzarà les plantilles que ja tingui configurades 

d’anys anteriors. 

Dades de l’exercici o convocatòria: 

• Configurarà l’exercici/convocatòria amb els requeriments desitjats: 

• Formularis que cal complimentar per part de les entitats (Basats en les plantilles). 

• Data d’inici de la convocatòria. 

• Data límit de la convocatòria. 

• Número mínim i màxim de formularis a presentar. 

• Període de presentació de sol·licituds 

• El tècnic podrà rebre notificacions sobre l’evolució de la presentació de formularis per 

part de les entitats i consultar les informacions ja presentades. 

• Fi de període de presentació de sol·licituds: 

• El tècnic haurà de poder consultar tota la documentació presentada per les entitats i 

realitzar les valoracions adients. 

  

Il·lustració 3. Actors 
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Els Usuaris: 

Els usuaris hauran de registrar-se a la plataforma, accedir al sistema i crear les fitxes de les 

entitats que tinguin al seu càrrec, que com a regla general serà una sola tot i que el sistema 

permet gestionar diverses entitats. Una vegada complimentada la fitxa de l’entitat, aquesta 

restarà pendent del vistiplau del tècnic responsable. 

Quan s’iniciï el període per tramitar les sol·licituds de subvencions, cada usuari haurà de 

complimentar els formularis que el tècnic gestor de la seva regidoria associada hagi configurat 

dintre dels terminis establerts. 

3.1.2) Casos d’ús 

 

En general, la majoria de casos d’us consisteixen en realitzar les operacions CRUD sobre alguna 

de les entitats. 

Com a casos especials que mereixen un tractament diferenciat podem destacar: 

• La generació de formularis per a la convocatòria corrent a partir de les plantilles. 

• La creació de plantilles 

• Addició d’elements a una plantilla 

• Addició de components a un element 

• Generació de formularis per a una entitat determinada. 

Il·lustració 4. Casos d'ús 
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Generació de formularis per a la convocatòria corrent a partir de les plantilles 

Cas d’ús Generació de formularis per a l’exercici corrent a partir de les 
plantilles 

Actor principal Administrador 

Àmbit Exercicis 

Nivell d’objectiu Administrador 

StakeHolders i interessos  

Administrador: És qui executa el cas. Vol generar els formularis que caldrà presentar per part 
de les entitats en l’actual convocatòria. 
 

Precondició Les plantilles han d’estar creades. 

Garanties mínimes  

Garanties en cas d’èxit S’hauran creat els diferents formularis per a les diferents 
regidories i per a l’actual convocatòria. 

Observacions L’administrador ha de poder generar els formularis de forma 
comú o diferenciant per regidories. També ha de poder 
seleccionar quin formularis cal generar i les seves dates de 
validesa de forma individual o conjunta així com les quantitats 
màximes i mínimes de formularis. 

Escenari principal d’èxit 

 

1. El sistema mostra una relació de les regidories existents i ofereix la possibilitat de 

seleccionar-les. A més mostra un botó per accedir a la següent pantalla en estat 

inhabilitat. 

2. L’usuari selecciona com a mínim una regidoria. 

3. El sistema habilita o inhabilita el botó en funció de si hi ha o no regidories seleccionades. 

4. L’usuari selecciona el botó de pantalla següent. 

5. El sistema mostra una relació de les plantilles existents al sistema amb les següents 

dades: Nom, unitats màximes, unitats mínimes, data inicial i data final. A més permet la 

selecció de les diferents plantilles. També mostra dos botons per accedir a la pantalla 

anterior i a la pantalla posterior. 

6. L’usuari realitza les seleccions desitjades. 

7. L’usuari clica el botó per accedir a la següent pantalla. 

8. El sistema mostra una pantalla amb dos selectors per a unitat mínimes i màximes i dos 

selectors per data inici i data fi. També mostra dos botons per accedir a la pantalla 

anterior i a la pantalla posterior. 

9. L’usuari clica el botó per accedir a la següent pantalla. 

10. El sistema mostra un resum de les actuacions que es realitzaran. També mostra dos 

botons per accedir a la pantalla anterior i per generar les accions. 

11. L’usuari clica el botó generar 

12. El sistema executa les accions i mostra una pantalla amb els formularis generats. 

 

Extensions 
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7a – L’usuari clica el botó per accedir a la pantalla anterior. 

7a.1 - El sistema retorna al punt 1 mostrant la selecció actual de regidories. 

9a – L’usuari clica el botó per accedir a la pantalla anterior. 

9a.1 - El sistema retorna al punt 5 mostrant la selecció actual. 

10a – L’usuari clica el botó per accedir a la pantalla anterior. 

10a.1 - El sistema retorna al punt 8 mostrant la selecció actual. 

Creació de plantilles 

Cas d’ús Creació de plantilles 

Actor principal Administrador / Tècnic 

Àmbit Plantilles 

Nivell d’objectiu  

StakeHolders i interessos  

El tècnic o l’administrador vol crear plantilles per poder-les publicar posteriorment. 

Pre-condició Ha d’existir algun tipus de plantilla 

Garanties mínimes  

Garanties en cas d’èxit S’haurà creat la plantilla 

Escenari principal d’èxit 

 

1. El sistema presenta una llista de les plantilles que hi ha actualment. 

2. El sistema també mostra un botó per crear una nova plantilla 

3. L’usuari clica el botó de nova plantilla 

4. El sistema mostra una finestra emergent on demana la següent informació: Descripció 

de la plantilla, títol a mostrar i tipus de plantilla. 

5. L’usuari complimenta les dades i clica el botó afegir. 

6. El sistema dona d’alta una nova plantilla 

7. El sistema torna a mostrar la llista de plantilles existents junt amb un botó per poder 

modificar els elements de la plantilla. 
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Addició d’elements a una plantilla 

Cas d’ús Afegir element a una plantilla 

Actor principal Administrador / Tècnic 

Àmbit Plantilles 

Nivell d’objectiu  

StakeHolders i interessos  

El tècnic o l’administrador vol crear plantilles per poder-les publicar posteriorment. 

Pre-condició Ha d’existir com a mínim una plantilla 

Garanties mínimes  

Garanties en cas d’èxit S’haurà afegit un element a la plantilla seleccionada 

Escenari principal d’èxit 

 

1. L’usuari executa el cas d’ús Creació de plantilles 

2. L’usuari prem el botó per poder modificar els elements d’una plantilla. 

3. El sistema mostra les dades de la plantilla seleccionada junt amb una llista dels element 

de la plantilla i una llista dels components. També mostra botons per afegir, editar o 

eliminar elements. 

4. L’usuari clica el botó per afegir un element 

5. El sistema mostra una finestra emergent sol·licitant la descripció de l’element junt amb 

un botó per confirmar l’addició del mateix. 

6. L’usuari prem el botó per afegir l’element. 

7. El sistema mostra novament la pantalla de la plantilla amb el nou element a la llista 

d’elements. 

Addició de components a un element 

Cas d’ús Afegir component a una element 

Actor principal Administrador / Tècnic 

Àmbit Plantilles 

Nivell d’objectiu  

StakeHolders i interessos  

El tècnic o l’administrador vol crear plantilles per poder-les publicar posteriorment. 

Pre-condició Ha d’existir com a mínim una plantilla i un element 

Garanties mínimes  

Garanties en cas d’èxit S’haurà afegit un element a la plantilla seleccionada 

Escenari principal d’èxit 

 

1. L’usuari executa el cas d’ús “Creació de plantilles “ 

2. L’usuari executa el cas d’us “Afegir element a una plantilla” 

3. L’usuari selecciona la plantilla desitjada fent click damunt la línia corresponent. 

4. El sistema mostra els elements de la plantilla seleccionada junt amb un botó per afegir 

un component. 

5. L’usuari pitja el botó d’afegir component. 

6. El sistema mostra una finestra emergent i sol·licita tota la informació requerida per 

crearé el nou component junt amb un botó per confirmar l’alta del mateix. 

7. L’usuari complimenta la informació sol·licitada i prem el botó afegir. 
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8. El sistema torna a mostrar la pantalla inicial amb el component afegit a la llista de 

components. 

Generació de formularis per a una entitat determinada. 

Cas d’ús Generació de formularis per a la convocatòria actual i per a una 
o diverses entitats. 

Actor principal Usuari 

Àmbit Convocatòries 

Nivell d’objectiu usuari 

StakeHolders i interessos  

Usuari: És qui executa el cas. Vol generar els formularis que caldrà presentar per poder 
sol·licitar una subvenció. 

Pre-condició Els formularis per a la regidoria i la convocatòria han d’estar 
creats. La convocatòria ha d’estar activa. 

Garanties mínimes  

Garanties en cas d’èxit S’hauran creat els diferents formularis per a les diferents 
entitats i per a l’actual convocatòria. 

Observacions L’usuari ha de poder generar els formularis de forma comú o 
diferenciant per entitats. També ha de poder seleccionar quants 
formularis necessita. 

Escenari principal d’èxit 

 

1. El sistema mostra una relació de les entitats que gestiona l’usuari i ofereix la possibilitat 

de seleccionar-les. A més mostra un botó per accedir a la següent pantalla en estat 

inhabilitat. 

2. L’usuari selecciona com a mínim una entitat. 

3. El sistema habilita o inhabilita el botó en funció de si hi ha o no regidories seleccionades. 

4. L’usuari selecciona el botó de pantalla següent. 

5. El sistema mostra una relació dels formularis existents al sistema amb les següents 

dades: Regidoria, descripció del formulari, unitats màximes, unitats mínimes, condicions 

i elements a generar. A més permet la selecció de les diferents plantilles. També mostra 

dos botons per accedir a la pantalla anterior i a la pantalla posterior. 

6. L’usuari realitza les seleccions desitjades. 

7. L’usuari clica el botó per accedir a la següent pantalla. 

8. El sistema mostra un resum de les actuacions que es realitzaran. També mostra dos 

botons per accedir a la pantalla anterior i per generar les accions. 

9. L’usuari clica el botó generar 

10. El sistema executa les accions i mostra una pantalla amb els expedients generats. 

Extensions 

7a – L’usuari clica el botó per accedir a la pantalla anterior. 

7a.1 - El sistema retorna al punt 1 mostrant la selecció actual d’entitats. 

9a – L’usuari clica el botó per accedir a la pantalla anterior. 

9a.1 - El sistema retorna al punt 5 mostrant la selecció actual. 
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4. Disseny relacional 

Il·lustració 5. Disseny relacional 
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5. Diagrama de classes principals 

 

Il·lustració 6. Classes principals EJB 
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6. Diagrama de components 

6.1) Capa de presentació 

 

Aplicarem el patró FrontController, que permet tenir un controlador per a totes les operacions 

d’un component.  

Aplicació patró Command, que permetrà no implementar les operacions dintre del controlador.  

El controlador té la funció de coordinar el procés, no obstant la implementació està desacoblada.  

Com que una operació qualsevol pot produir un error, aquesta serà enllaçada a una vista 

específica que mostrarà l’error que s’hagi produït.  

Cada acció que l'usuari pot realitzar per mitjà de la interfície d'usuari (GUI) es “mapejarà” amb 

una relació 1:1 amb una vista i el controlador simplement executa aquestes accions. 

Plantilles 

 

Il·lustració 7 Presentació Components  Plantilles 
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Regidoria 

 

Il·lustració 8 Presentació Components  Regidoria 

 

Entitats 

 

Il·lustració 9.Presentació Components  Entitats 



TFG – Joan Flotats Purcalla 
Memòria 

27 
 

Usuaris 

 

Il·lustració 10 Presentació Components  Usuaris 



TFG – Joan Flotats Purcalla 
Memòria 

28 
 

6.2) Capa de negoci 

Il·lustració 11 Capa de negoci 
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6.3) Capa d’integració:  

 

Il·lustració 12. Capa Integració 
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7. Prototipatge de pantalles 

 

En general, la majoria de pantalles permeten realitzar les operacions CRUD de totes les entitats 

que es gestionen. 

El prototipatgee inicial es va realitzar amb l’aplicació Pencil. Aquest primer prototipatge, malgrat 

ser molt senzill, va ajudar a detectar les pantalles que presentaven més complexitat, i a cercar 

formes de simplificar determinats processos. 

Alguns prototips inicials amb Pencil  : 

 

Il·lustració 13. Prototipus Pencil1 

 

Il·lustració 14Prototipus Pencil2 

 

Il·lustració 15 Prototipus Pencil3 
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Il·lustració 16 Prototipus Pencil4 

Finalment es van crear les vistes no funcionals que esdevindrien definitives. 

Les úniques pantalles que aquí no es mostren son les que es generaran a partir de les plantilles 

que els tècnic crein, atès que aquestes es generen en temps real de forma dinàmica.  

7.1) Regidories 

Llista de regidories 

 

Il·lustració 17 Prototipus llista regidories 

Consulta de regidoria 

 

Il·lustració 18 Prototipus edició regidories 
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Alta regidoria 

 

 

7.2) Plantilles 

 

Llistat de tipus de plantilles 

 

Il·lustració 19 Prototipus llista tipus plantilles 

Alta/Modificació de tipus de plantilla 

 

Il·lustració 20 Prototipus alta tipus plantilla 

Llistat de plantilles 

 

Il·lustració 21 Prototipus llista plantilles 
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Alta / modificació de plantilla 

 

Il·lustració 22 Prototipus alta plantilla 

Edició de components de la plantilla 

 

Il·lustració 23 Prototipus edició elem.plantilla 

Afegir / editar element de la plantilla 

 

Il·lustració 24 Prototipus Alta element 
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Afegir / editar component 

 

Il·lustració 25 Prototipus alta component 
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7.3) Convocatòries 

Generació de formularis a partir de les plantilles per a un exercici/convocatòria: 

 

Il·lustració 26 Prototipus inicial admingenform 

Aquest prototipatge inicial va ser modificat en pro de la usabilitat i es va dividir en diferents 

pantalles amb aquest resultat: 

 

Il·lustració 27 Prototipus genform 1 
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Il·lustració 28 Prototipus genform 2 

 

Il·lustració 29 Prototipus genform 3 

 

Il·lustració 30 Prototipus genform 4 
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7.4) Entitats 

Llista d’entitats 

 

Il·lustració 31 Prototipus llista entitats 

Alta / edició d’entitat 

 

Il·lustració 32 Prototipus edició entitat 

 

Consulta/edició formularis anuals per a una entitat 

 

Il·lustració 33 Prototipus Consulta entitat 
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7.5) Usuaris 

 

Llistat usuaris 

 

Il·lustració 34 Prototipus llista usuaris 

Alta / edició usuari 

 

Il·lustració 35 Prototipus edició usuari 
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8. Conclusions 

 

La realització d’aquest treball m’ha permès ampliar els meus coneixements en programació en 

l’entorn Java EE. 

Un aspecte que ja coneixia d’altres assignatures però que he pogut ampliar amb aquest treball 

és la extraordinària potència de la Java Persistence API JPA i el llenguatge JPQL. 

L’entorn, en general, permet de forma relativament ràpida crear aplicacions. 

El servidor JBoss s’integra perfectament amb l’entorn Eclipse, és molt ràpid tant en l’arrencada 

com en la compilació de les modificacions i no resulta massa complicat de configurar. 

El que menys em va agradar, fins que vaig descobrir Maven, va ser la configuració inicial amb 

Ant, que vaig utilitzar i que provenia d’una altra assignatura. Al meu entendre la trobo poc àgil 

tant a l’hora de compilar com a l’hora d’afegir llibreries.  

Respecte de Bootsfaces comentar que és força potent i et soluciona feines feixugues sobretot 

pel que fa a taules amb paginacions, exportacions, cerques. Malgrat tot, la pàgina d’ajuda sovint 

te problemes de funcionament. 

Objectius 

Els objectius inicials, en general, s’han assolit.  

El principal repte, crear formularis dinàmics, s’ha aconseguit. Tot i això, caldrà dotar-los de nous 

tipus de components i noves funcionalitats, i, tal vegada crear una interfície de creació de 

formularis més gràfica i intuïtiva. 

La creació dels formularis per implementar les operacions CRUD d’usuaris, regidories, entitats, 

etc., també han estat assolides. En aquest sentit, també caldrà afegir, en posteriors versions 

noves funcionalitats i/o dades. 

 M’hagués agradat poder implementar les funcionalitats d’enviament de correus electrònics 

però no hi ha hagut temps, tot i que, en diverses proves que he fet, he aconseguit que l’aplicació 

faci enviaments sense problemes. 

També penso que és important reforçar el sistema de registre amb elements com duplicitat del 

correu electrònic, o validació dels usuaris a través del correu. 

Planificació 

 

El pla de treball s’ha pogut anar seguint amb mes o menys normalitat malgrat la situació 

d’emergència que hem estat vivint tots plegats i que pels departaments d’informàtica de les 

administracions ha suposat un increment considerable en la càrrega de feina. 

Les fases que han presentat més dificultats a l’hora d’ajustar-les al pla de treball han estat en 

primer lloc la PAC3 - implementació, ja que és la que presenta major càrrega de feina i, en segon 

lloc i de retruc, la fase de preparació de vídeo i memòria. 
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No ha estat possible realitzar test de proves exhaustives. No obstant, atès que encara resten per 

implementar algunes funcionalitats necessàries per posar el programari en producció i que la 

propera convocatòria de subvencions serà l’exercici 2021, es podrà realitzar un test complert de 

proves abans no arribi aquest moment.  

Algunes causes que han generat dificultats a l’hora d’ajustar-se al calendari han estat: 

La configuració de l’entorn de treball.  

Aquesta és una de les tasques més importants abans d’iniciar el projecte. El projecte inicial es 

va realitzar amb Eclipse i Ant, configuració que ja s’havia utilitzat a l’assignatura de Projecte de 

programari, i que havia funcionat més o menys be. De totes formes, en aquest projecte va 

comportar problemes sobretot pel que fa a la instal·lació de llibreries com ara Bootsfaces , itext, 

log4j o bcmail.  

Finalment es va decidir replantejar el projecte amb Maven, cosa que va ser un gran encert, doncs 

tots els problemes referits van desaparèixer. Malgrat això es va perdre un valuós temps 

intentant configurar el sistema amb la solució inicial. 

Treball futur a realitzar 

 

Encara hi ha moltes millores que es poden realitzar en futures versions com ara:  

• Implementar les notificacions per correu electrònic 

o Les llibreries corresponents (bcmail) ja es troben instal·lades a l’aplicació i s’han 

fet algunes proves amb resultat satisfactori. 

• Implementar la generació de documents en formar PDF dels formularis de dades. 

o Les llibreries itext i itextpdf també es troben instal·lades al sistema. 

• Ampliar la col·lecció d’elements que es poden incloure als formularis com ara taules. 

• Estudiar la possibilitat d’afegir validacions o operacions d’uns elements respecte 

d’altres. 

o Per exemple: sumar diversos components en un. 

o Limitar el valor d’una data en funció d’una altre. 

• Afegir la possibilitat de pujar documents a les fitxes de les entitats o a la fitxa de l’usuari. 

• Crear un mòdul de valoració de les diferents sol·licituts en funció dels criteris establert 

a les bases. 
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