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Abstract 
 
This project deals about the development process of a mobil solution for internal use for the dental 

implantology company Nobel Biocare Ibérica. The mean objective of this mobil application is to provide 

an effective solution to the company about the problem they have to manage the commercial offers 

and arrangements of the customers. At present, these tasks are carried out by Excel sheets and 

e-mails.  

So, this work focuses on the initial process that Nobel Biocare has been carried out to decide the best 

mobil solution to cover their needs and the choice of the supplier to develop it. 

 

 
 
Resum 
 

Aquest projecte tracte sobre el procés de desenvolupament d’una solució mòbil per a ús intern per a 

l’empresa d’implantologia dental Nobel Biocare Ibérica. El principal objectiu d’aquesta aplicació mòbil 

és donar solució a la problemàtica actual que pateix l’empresa a l’hora de desenvolupar ofertes i 

acords comercials per part de la seva àrea de ventes. Actualment aquestes tasques es porten a terme 

mitjançant fulls d’excels i correus electrònics.  

Així doncs, aquest treball es base en tot el procés inicial que Nobel Biocare a portat a terme per 

decidir la solució mòbil que més s’adapta a les seves necessitats, així com l’elecció del proveïdor final 

que la desenvoluparà.  

 

 

 

 

 

Paraules clau 

 

Solució mòbil, aplicació, iPad, ús intern, ofertes, acords comercials, comercials, mobilitat, workflow 

d’autoritzacions, Nobel Biocare. 
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Capítol 1: Introducció 

1. Introducció 

El present document tracte sobre tot el procediment que s’ha portat a terme per desenvolupar el 

projecte final de màster del Màster en Aplicacions Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Aquest treball es centra en la fase inicial de desenvolupament d’una aplicació mòbil d’ús intern per a 

l’empresa Nobel Biocare Ibérica, S.A.  

 

Estem parlant doncs, d’un projecte real que l’alumna ha portat a terme de manera paral·lela com a 

treball final de màster i com a projecte dins l’empresa on treballa. Per tant, això ha fet que s’hagi 

complert el principal propòsit de desenvolupar un projecte real, aplicable en un entorn professional 

actual. 

 

En els següents capítols s’explica de manera més detallada la temàtica del projecte, així com els 

objectius generals que es perseguien a l’inici del treball, tant pel que fa a nivell personal com del 

producte realitzat. Aquest document també inclou la metodologia, el procés de treball i la planificació 

que s’han seguit per tal de desenvolupar el projecte correctament i dins els terminis establerts.  

 

En el segon capítol s’hi pot trobar l’anàlisi sobre l’estat de l’art del tema tractat, amb l’objectiu de 

contextualitzar la situació actual sobre el desenvolupament d’una aplicació multimèdia per a ús 

empresarial.  

 

I per últim, com en tot treball, acabarem amb les conclusions que s’han obtingut al finalitzar aquest 

projecte, així com les línies de futur. 
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2. Descripció 

Aquest treball pretén desenvolupar una aplicació a mida per a l’empresa Nobel Biocare Ibérica 

mitjançant la contractació d’un proveïdor extern. Aquest fet comporta una sèrie de tasques inicials que 

són les que es tracten en aquest treball.  

 

En primer lloc, cal identificar el problema actual que ha portat a pensar en el desenvolupament d’una 

aplicació mòbil. Així com també serà necessari definir el nou procés de treball dins l’empresa 

mitjançant aquesta nova eina. 

 

En segon lloc, cal especificar totes les funcions que ha de tenir l’aplicació, així com les 

característiques que ha de tenir el backend per tal de poder modificar, controlar o introduir qualsevol 

canvi. És d’especial importància definir clarament les funcions imprescindibles de l’aplicació per al seu 

correcte desenvolupament i per tal que cobreixi les necessitats de l’empresa. 

 

I per últim també és necessari classificar els usuaris que hi tindran accés i els perfils de cada un d’ells. 

Aquest també és un aspecte rellevant, ja que és molt important els diferents perfils que hi haurà dins 

l’aplicació, pel càrrec que tenen dins l’empresa i les tasques que porten a terme cada un d’ells. 

 

D’aquesta manera, una vegada creat el producte es cobrirà la necessitat que té l’empresa de 

solucionar un procediment intern que actualment és lent, dispers, carregós i amb errors constants. Així 

doncs, el resultat final que es vol aconseguir amb la implementació d’aquesta solució mòbil és 

millorar, agilitzar i evitar errors en aquest procés de treball. 

 

En definitiva, aquest treball podem dir que es centra en la part inicial de plantejament, dins una 

empresa privada, a l’hora de desenvolupar un projecte que implicarà una millora en un procediment 

de gestió interna. Així doncs, el treball està composat per la definició i especificacions de l’aplicació i 

una proposta de disseny interactiu i gràfic d’aquesta. També es presenten les propostes rebudes per 

part de diversos proveïdors i la selecció del proveïdor final que la portarà a terme. 
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3. Objectius generals 

 

3.1 Objectius principals 

A l’hora de realitzar aquest treball es perseguien una sèrie d’objectius principals que calia complir. 

Aquests objectius els podem classificar en tres grups. En primer lloc, enumerarem els objectius que es 

buscaven pel que fa al producte a desenvolupar, aquests se’ns dubte són els objectius més 

importants. 

 

En segon lloc, classificarem els objectius que l’empresa perseguia a l’hora de crear l’aplicació mòbil, 

molt similars als del producte i igual d’importants. 

 

I per últim, descriurem els objectius personals que buscava l’autora d’aquest treball. 

 

Objectius del producte: 

1. L’aplicació ha de ser intuïtiva i accessible per tal que l’experiència d’usuari sigui positiva i els 

usuaris treballin amb ella ràpid i fàcilment. 

2. Homogeneïtzar, millorar i agilitzar el procés de treball per gestionar les ofertes i els acords 

comercials. 

3. Més rapidesa i efectivitat a l’hora de gestionar les autoritzacions de les ofertes i acords que ho 

requereixen. 

4. Millorar la imatge davant els clients. 

 

Objectius per a l’empresa: 

1. Implementar una aplicació mòbil que permeti millorar i agilitzar la feina de l’àrea de vendes i el 

departament d’atenció al client alhora de gestionar ofertes i acords comercials. 

2. Desenvolupar una nova manera de treballar que suprimeixi l’anterior procés en què 

s’utilitzava un excés de fulls d’excels i correus electrònics. 

3. Desenvolupar un sistema que permeti guardar totes les ofertes i acords comercials que es 

creen per tenir un major control. 

 

Objectius personals de l'autora del Treball Final: 

1. Gestionar un projecte multimèdia real dins una empresa des del seu inici. 

2. Desenvolupar un projecte que tingui continuïtat en el futur. 

3. Veure totes les fases de desenvolupament d’una aplicació mòbil. 

4. Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del màster universitari per tal de 

gestionar i planificar correctament el desenvolupament de l’aplicació mòbil.  
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4. Metodologia i procés de treball 

 

Per tal de portar a terme aquest projecte s’ha utilitzat la metodologia Scrum. S’ha escollit aquest 

procés de treball per diversos motius. En primer lloc perquè s’havia de desenvolupar un producte nou, 

començant des de zero. En segon lloc, perquè es tracta d’un projecte que inicialment comptava amb 

uns requisits poc definits i canviants. I per últim, perquè és una metodologia que s’adapta molt a les 

necessitats de l’empresa i la seva filosofia de treball. 

 

Així doncs, el treball es va iniciar amb dos treballadors de l’empresa Nobel Biocare adoptant els rols 

de Product Owner i ScrumMaster. Aquests dos treballadors van començar a plantejar i definir com 

podria ser la solució mòbil per a resoldre la problemàtica en què l’empresa es troba a l’hora de 

gestionar ofertes i acords comercials.  

Una vegada definida l’aplicació mòbil es va seguir treballant amb les reunions periòdiques, però 

aquesta vegada, involucrant a altres treballadors de l’empresa directament implicats en el 

procediment de treball per tal d’aportar més idees i acabar de definir les característiques de l’aplicació. 

 

Finalment, un cop definida com havia de ser l’aplicació mòbil, les seves característiques i el nou 

procediment de treball dins l’empresa, es van iniciar les primeres reunions amb els proveïdors. 

Aquestes reunions es van fer seguint amb la mateixa metodologia utilitzada fins al moment. I una 

vegada seleccionat el proveïdor final, se seguirà treballant amb ell amb la metodologia Scrum. 

 

Les reunions periòdiques i el seguiment constant de l’evolució del projecte han estat elements claus 

per avançar correctament amb el projecte i que no s’allargués molt en el temps. 

 

Podem dir doncs, que el fet de treballar amb aquesta metodologia ha donat una gran flexibilitat, 

competitivitat i productivitat al projecte, i aquests eren tres aspectes fonamentals.  
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5. Planificació 

La planificació d’aquest projecte ha sigut un dels aspectes més problemàtics i canviants al llarg del 

treball. Això és degut a que l’empresa no està acostumada a pensar en eines multimèdia per portar a 

terme gestions internes. Aquest fet, ha comportat més reunions i plantejaments dels habituals, també 

sumats a la falta d’experiència de l’alumna per desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. 

Un altre factor que ha influenciat molt en la planificació ha estat el fet de treballar paral·lelament amb 

el projecte dins l’empresa i amb el treball final de màster. Això ha comportat haver d’adaptar dates i 

fites dins l’empresa per tal d’entregar els lliurables del treball. 

 

Tots aquests aspectes han fet que la planificació inicial s’hagi anat modificant constantment a mida 

que avançava el projecte. Això ha sigut un fet positiu, ja que significa que s’ha anat adaptant segons 

les necessitats que requeria el projecte. A més, la metodologia Scrum també ha ajudat molt a agilitzar 

i ajustar tot el procés de treball. 

 

En definitiva, a continuació es pot veure la planificació final que s’ha seguit, amb totes les tasques 

realitzades, així com la seva durada i les dates d’inici i final. L’última columna (estat), servia per anotar 

en quina fase es trobava aquella tasca (pendent, en procés o finalitzat), això ha ajudat molt a l’alumna 

a veure quines eren aquelles tasques que encara estaven pendents de finalitzar. 

 

 

 TASCA DURADA INICI FINAL ESTAT 

1 PAC 1 15 dies 18/09/14 02/10/14 Finalitzat 

2 
Elecció del tema i presentació de la 

proposta de treball 
15 dies 18/09/14 02/10/14 Finalitzat 

3 PAC 2 14 dies 07/10/14 20/10/14 Finalitzat 

4 Planificació del projecte 4 dies 08/10/14 11/10/14 Finalitzat 

5 Cerca de recursos i estat de l’art 7 dies 12/10/14 18/10/14 Finalitzat 

6 Definir el producte 19 dies 18/09/14 06/10/14 Finalitzat 

7 

Definir el nou procés de treball dins 

l’organització de l’empresa mitjançant 

l’aplicació, així com plantejar el tipus 

d’acords comercials i ofertes que 

s’aplicaran a l’aplicació 

62 dies 01/10/14 01/12/14 Finalitzat 

8 PAC 3 21 dies 21/10/14 17/11/14 Finalitzat 

9 

Desenvolupar la proposta i definir les 

especificacions de l’aplicació per al seu 

encàrrec 

14 dies 20/10/14 02/11/14 Finalitzat 

10 Reunions amb diversos proveïdors i 38 dies 01/12/14 07/01/15 Finalitzat 
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anàlisis de les propostes 

11 
Creació del disseny gràfic de la 

interfície 
28 dies 10/11/14 08/12/14 Finalitzat 

12 
Disseny gràfic pantalla inicial (tots els 

usuaris) 
1 dia 10/11/14 10/11/14 Finalitzat 

13 
Disseny gràfic pantalla 1 (usuari 

comercials): llistat clients 
2 dies 11/11/14 12/11/14 Finalitzat 

14 
Disseny gràfic pantalla 2 (usuari 

comercials): fitxa client 
1 dia 13/11/14 13/11/14 Finalitzat 

15 
Disseny gràfic pantalla 3 (usuari 

comercials): configuració acord 
3 dies 14/11/14 16/11/14 Finalitzat 

16 PAC 4 32 dies 11/11/14 15/12/14 Finalitzat 

17 
Creació del disseny interactiu de les 

pantalles de l’aplicació 
15 dies 12/11/14 26/11/14 Finalitzat 

18 
Creació del disseny gràfic de la 

interfície 
15 dies 30/11/14 14/12/14 Finalitzat 

19 
Disseny gràfic pantalla 4 (usuari 

comercials): configuració oferta 
3 dies 17/11/14 19/11/14 Finalitzat 

20 

Disseny gràfic pantalla 1 (usuari 

regional manager): acords i ofertes 

pendents d’aprovació 

2 dies 20/11/14 21/11/14 Finalitzat 

21 PAC 5 32 dies 16/12/15 12/01/15 Finalitzat 

22 Elecció del proveïdor final 7 dies 15/12/14 19/12/14 Finalitzat 

23 
Disseny gràfic pantalla: resum 

accord/oferta 
2 dies 20/12/14 22/12/14 Finalitzat 

24 Redacció i correcció de la memòria 5 dies 04/01/15 08/01/15 Finalitzat 

25 Presentació 3 dies 09/01/15 11/01/15 Finalitzat 

Taula 1: Planificació 
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6. Pressupost 

 
A nivell personal, aquest projecte no ha suposat cap cost per a l’alumna, ja que el desenvolupament 

de l’aplicació va a càrrec de l’empresa.  

 

Per tal de desenvolupar aquesta solució mòbil l’empresa no tenia un pressupost tancat, ja que no 

tenia coneixement sobre quin podia ser el cost aproximat de desenvolupament d’una aplicació mòbil 

per a ús intern. 

 

Així que una vegada valorades les propostes dels proveïdors i presentat el projecte a la direcció de 

l’empresa i a la central, que és on s’aproven els pressupostos i projectes, es va estimar un pressupost 

entre 30.000€ i 35.000€, que és el pressupost estimat que suposarà el desenvolupament de 

l’aplicació. 
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Capítol 2: Anàlisi 

1. Estat de l'art 

Com ja hem dit anteriorment, aquest treball final de màster tracte sobre el desenvolupament d’una 

aplicació mòbil per a ús intern de l’empresa Nobel Biocare Iberica, S.A. Aquesta aplicació servirà per 

gestionar les ofertes i els acords comercials. 

 

Si fem una cerca sobre el concepte d’aplicacions mòbils a la xarxa, els resultats que apareixen al 

cercador són altament nombrosos, ja que avui en dia hi ha una gran quantitat d’aplicacions, 

d’empreses que en desenvolupen, d’articles, de llibres que tracten el tema, cursos de formació, etc. 

Ara bé, si ens centrem en aplicacions per a ús empresarial, el volum de resultats es redueix 

considerablement. En aquest cas podem trobar informació sobre aplicacions d’empreses que es 

dediquen a la venda online, és a dir que trobem e-commerce adaptats a aplicacions mòbils. I aquesta 

temàtica també s’allunya molt del focus d’aquest treball. Si intentem perfilar una mica més, els 

resultats que trobem són aplicacions per gestionar projectes empresarials, comptabilitat, administració 

o CRM (Customer Relationship Management). 

 

Per tant, d’entrada podem dir que cercar informació sobre aplicacions mòbils per a ús intern és 

dificultós i actualment hi ha poca informació al respecte. Probablement la causa d’aquest fet podria ser 

que no estem cercant informació sobre aplicacions públiques o de pagament, sinó que estem parlant 

de continguts d’ús privat i informació rellevant d’una empresa. 

 

També cal dir que la temàtica d’aquest treball és molt actual, ja que en un dels pocs articles que hem 

trobat que tracten el tema
1
, exposen que actualment és molt baix el percentatge d’empreses que 

utilitzen aplicacions per a processos interns, però es preveu que d’aquí a dos anys la gran majoria 

d’empreses n’utilitzin. Analitzant aquest article, podem dir que el producte que es vol desenvolupar és 

bastant innovador. 

 

Per tots aquests motius és difícil fer un estudi de mercat sobre la temàtica del projecte. 

 

Ara bé, sí que podem fer un breu anàlisi sobre la tipologia d’aplicacions mòbils, ja que cal estudiar 

quin tipus és el més adequat pel producte que es vol desenvolupar. Ens centrarem en dos tipus: web 

app i aplicació nativa. 

 

 

                                                      
1
 

http://www.wadilworks.com/las-aplicaciones-moviles-trasformaran-todos-los-procesos-internos-tu-empresa-esta-l
ista/ 
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Creiem que la millor opció seria desenvolupar una aplicació nativa per a iPad, ja que els comercials de 

l’empresa disposen d’aquest dispositiu. A més, les prestacions i característiques que ofereix una 

aplicació d’aquest tipus encaixen millor amb aquest projecte. Ara bé, per política d’empresa, cada 2 

anys es renoven els dispositius mòbils de l’àrea de vendes, i no és es pot assegurar que es continuï 

treballant amb iPads. Per aquest motiu creiem que seria més adequat invertir en el desenvolupament 

d’una web app. 

 

Buscant informació sobre aquest tema, cal tenir en compte les característiques d’una web app, 

algunes d’elles molt favorables a favor del producte que es vol desenvolupar: 

 No cal actualitzar l’aplicació en cas de noves versions, ja que sempre s’accedeix a la versió 

més actualitzada. I aquest és un aspecte relativament important per als usuaris que la faran 

servir. 

 Es pot accedir a l’aplicació des de qualsevol navegador, independentment del sistema 

operatiu. Això també és favorable, ja que els comercials també utilitzen un smartphone i un 

ordinador portàtil. 

 

Ara bé, també cal tenir en compte que per utilitzar una web app es necessitat sempre connectivitat a 

Internet. Això podria ser un inconvenient a analitzar alhora de desenvolupar el producte. Però els 

comercials sempre necessiten connectivitat per treballar, ja que també fan servir constantment el 

CRM (Salesforce) i el correu electrònic que necessiten Internet per funcionar. Així doncs, aquest 

inconvenient no és del tot transcendent. 

 

El cost de desenvolupament d’una web app i d’una aplicació nativa també és un aspecte a tenir en 

compte, ja que aquesta última és més costosa de programar. 

 

Relacionat amb el cost de desenvolupament, cal pensar en el fet que una web app pot ser multi 

plataforma, en canvi una aplicació nativa té un major cost de producció si vol que sigui per vàries 

plataformes. 

 

Així doncs, una vegada fet aquest estudi de mercat, podem veure clarament que la opció que encaixa 

millor en aquest projecte és desenvolupar una web app. 

 

 

 



Solució mòbil d’ús intern per a Nobel Biocare Ibérica 
Màster universitari en Aplicacions Multimèdia 

Helena Soler Collell 
 

 

17 / 24 
 

Capítol 3: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

Com a conclusions finals d’aquest treball final de màster realitzat i els resultats obtinguts podem dir 

que es valoren molt positivament, ja que s’han complert tots els objectius inicialment marcats.  

 

En primer lloc, es valora molt positivament el fet d’haver desenvolupat un projecte real dins una 

empresa que innova i vol incorporar les noves tecnologies com a eina de treball. El fet d’haver 

proposat aquesta nova eina de treball a l’empresa i haver pogut gestionar tot el seu desenvolupament 

ha suposat una gran satisfacció per a l’alumna. 

 

En segon lloc, cal parlar de la planificació, ja que ha patit diverses modificacions. En un primer 

moment el treball final de màster havia d’incloure el primer mes de seguiment del proveïdor a l’hora de 

desenvolupar l’aplicació. Però això no ha estat possible, ja que l’aplicació s’ha començat a 

desenvolupar el mes de gener. La planificació ha estat un dels aspectes més complexes del treball, 

però també dels que s’ha après més. És realment important marcar les fites principals amb les seves 

dates de desenvolupament i crear una correcta planificació inicial. Però igual d’important és saber 

adaptar-la i modificar-la sempre que sigui necessari.  

 

D’aquesta manera, la metodologia utilitzada ha sigut molt adequada, ja que ha permès que el projecte 

no s’estanqués i anés avançant progressivament. S’han introduït canvis sempre que s’ha vist 

necessari i això ha garantit l’èxit del treball.  

 

També cal dir que el fet de crear un projecte real dins l’empresa on l’estudiant treballa ha sigut molt 

positiu, tot i que dificultós pel que fa a la planificació, ja que l’empresa té un ritme molt diferent al que 

es demana des del màster i els seus lliurables. Ara bé, això s’ha sabut solucionar i adaptar 

correctament. 

 

En definitiva, podem dir que aquest treball final de màster ha sigut un èxit pel que fa al producte que 

s’està desenvolupant, per a l’empresa que obtindrà una gran millora en el procediment de treball i per 

a l’alumna que ha suposat un gran repte que s’ha aconseguit i superat amb èxit. 
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2. Línies de futur 

 

Tal com es pot veure en el document on es detalla tota les propostes i característiques del producte, 

aquest projecte no acaba amb aquesta entrega, sinó que es preveu una llarga continuïtat. 

 

El desenvolupament del producte es troba en la seva fase inicial, en la qual el proveïdor hi està 

treballant. Aquesta fase es preveu que duri aproximadament sis mesos. 

 

Una vegada finalitzada aquesta fase i amb l’aplicació creada i posada en marxa, es preveu que el 

projecte es pugui ampliar oferint més opcions. En primer lloc, es valora la opció de poder gestionar els 

clients, modificant les seves dades o donant d’alta a nous clients. En aquesta fase futura també es 

contempla l’opció d’enregistrar les visites dels comercials. 

 

D’altra banda, també es vol deixar per una fase més avançada el fet d’incloure un catàleg de 

productes que permeti realitzar comandes dels clients.  

 

Aquests tres aspectes estan contemplats i valorats per part de l’empresa que veu molt favorables 

aprofitar aquesta eina multimèdia per unir diversos procediments que actualment es gestionen per 

diferents vies. Però no es contemplen en aquesta fase inicial, ja que primer cal desenvolupar la gestió 

dels acords i ofertes comercials. 

 

Així doncs, com podem veure el producte que s’està desenvolupant pot arribar a ser una gran eina per 

a l’empresa, ja que es pot anar ampliant segons les necessitats que es vegin necessaris.  

 

El fet d’iniciar un projecte amb previsió de futur, també es valora molt positivament, ja que no queda 

estancat ni oblidat amb aquesta entrega del treball final de màster, sinó que aquest treball ha servit 

per impulsar un projecte extens dins Nobel Biocare. 
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Annexos 

Annex A: Glossari 

 

 Backend: és la part que processa l’entrada des del front-end. Permet incloure base de dades 

o modificacions de l’aplicació. 

 

 CRM: és un sistema informàtic que administra la base de dades amb la informació de la gestió 

de vendes i els clients de l’empresa. 

 

 Product Owner: és la persona encarregada d’assegurar que l’equip treballa de manera 

adequada des de la perspectiva del negoci. 

 

 Scrum: és una metodologia de treball que defineix un conjunt de pràctiques i rols per utilitzar 

com a punt de partida per definir el procés de desenvolupament que s’utilitzarà durant un 

projecte. 

 

 Scrum Master: el seu principal objectiu és eliminar qualsevol obstacle que impedeixi que 

l’equip avanci correctament per aconseguir el seu objectiu. 
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2013  Productora i directora de càsting dels curtmetratge “Anita” i “De pares a 

fills” per a ESCAC 

2013   Dissenyadora web per a ML Service i ACJ Systems 
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Càrrec i funció: Edició de vídeos promocionals dels actors (showreels), fotografiar a 
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 Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel (nivell avançat) 

 Programes d’edició de vídeo: FinalCut Pro i Adobe Prémiere  

 Programes de fotografia i disseny: Adobe PhotoShop i Adobe Illustrator 

 Altres: Adobe Flash, Freehand, Adobe Dreamweaver i Joomla 
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Annex C: Lliurables 

 

Adjunto al treball es lliuren 9 documents en format Adobe Illustrator, que són el disseny gràfic de cada 

pantalla de l’aplicació. A quests documents són els següents: 

 

Annex C.1.Login : disseny gràfic de la pantalla inicial de l’aplicació on els usuaris s’han d’identificar. 

Annex C.2.Llistat clients : pantalla inicial un cop s’accedeix a l’aplicació amb el llistat de clients. 

Annex C.3. Fitxa client: pantalla amb la fitxa del client. 

Annex C.4. Conf acord: pantalla per configurar l’acord comercial. 

Annex C.5. Conf acord2: pantalla complerta de com seria la configuració de l’acord comercial. 

Annex C.6. Llistat ofertes: pantalla amb el llistat d’ofertes vigents. 

Annex C.7. Conf oferta: pantalla per configurar la oferta. 

Annex C.8. Pendents aprov: pantalla amb el llistat d’ofertes/acords pendents d’aprovar. 

Annex C.9. Resum PDF: pantalla amb el resum de l’oferta/acord.  


