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Resum del Treball 

Les empreses s’han d’enfrontar a una societat en constant canvi i han tenir la 
capacitat de disposar d’eines que desenvolupin la seva estratègia per tal de prendre 
decisions favorables i no perdre mai de vista els objectius essencials que defineixen 
tant la seva missió com la seva visió empresarial. Per tant, l’objecte d’aquest treball 
és analitzar el sistema actual QCI implantat a una empresa de transport urbà i 
conèixer els motius pels quals no està sent efectiu dit sistema. 

Pel que fa a la metodologia de treball i per poder abordar la construcció d’un sistema 
QCI, hem seguit i adaptat el model de Robert S. Kaplan i David P. Norton al pla 
estratègic del que l’empresa de transport havia disposat prèviament. Després de 
l’anàlisi corregirem l’aplicació que utilitza l’empresa actualment. 

Després del treball realitzat, els resultats obtinguts són dos. Per un costat, el QCI 
pròpiament dit en el que es defineixen el mapa estratègic i els indicadors que ens han 
de donar la visió de l’estat de la salut empresarial. I per l’altre, una aplicació amb la 
que gestionar tota la base de coneixement que hem obtingut a l’hora de fer l’anàlisi.  

En conclusió, aquesta tecnologia ens ha de facilitar, de manera senzilla i intuïtiva, la 
presa de decisions gràcies a la disponibilitat de tot el coneixement que s’ha generat, 
administrat i conservat. 
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Abstract: 

Companies have to face a constantly changing society and have the ability to have 
tools that develop their strategy in order to make favourable decisions and never lose 
sight of the essential goals that define both their mission like their business vision. 
Therefore, the object of this work is to analyse the current QCI system implanted in 
an urban transport company and to know the reasons why this system is not effective. 

With regard to the work methodology and, in order to tackle the construction of a 

QCI system, we have followed and adapted the model of Robert S. Kaplan and David 
P. Norton to the strategic plan of what the transport company had previously 
stipulated. After the analysis, we will correct the application that the company 
currently uses. 

After the work carried out, the results obtained are two. On the one hand, the QCI 
itself describes the strategic map and the indicators that should give us the vision of 
the state of business health. In addition, on the other, an application to manage the 
whole knowledge base that we have obtained while doing the analysis. 

In conclusion, this technology should facilitate, in a simple and intuitive way, the 
decision making with all the knowledge that has been generated, managed and 
preserved. 
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1 Introducció 

1.1 Context i justificació del Treball 

Cada cop més, les empreses afronten el repte d'assimilar canvis que es produeixen al 
seu entorn, a nivell social, tecnològic, legal i econòmic. Per ser capaços de fer front al 
mercat de la competència i el creixement vertiginós que es viu en l'actualitat és necessari 
que les empreses desenvolupin la seva estratègia per tal que aquesta els ajudi a prendre 
decisions favorables per adaptar-se a aquesta situació. 

D'aquesta manera, la tecnologia, i més concretament els sistemes de gestió del 
coneixement, han de ser capaços de dotar les empreses d'eines que els ajudin a tenir 
ple coneixement sobre quins són els seus recursos i capacitats. 

Una de les eines que ajuden a la presa de decisions es el quadre de comandament 
integral. Aquesta eina dóna una mesura de la companyia en termes de visió i estratègia, 
proporcionant als òrgans gestors una visió global de com es desenvolupa el seu negoci.  

L’empresa està invertint temps, recursos i capital , en un conjunt de sistemes per 
abordar els problemes causats per la desviació dels seus objectius empresarials sense 
cap tipus d’èxit. A més de la despesa que això comporta, ens trobem que no han generat 
cap tipus d’alternativa per poder mitigar aquests possibles problemes.  

L’objecte d’aquest treball és analitzar el sistema actual implantat a  l’empresa de 
transport d’estudi, els motius pels quals no està sent efectiva i de quina manera es pot 
arreglar la situació actual. 

 

1.2 Objectius del Treball 

 Aconseguir un mapa estratègic satisfactori per l’organització, a partir del 
objectius empresarials. 

 Obtenir un QCI operatiu de l’organització de transport públic per satisfer l’anàlisi 
de la situació empresarial de la direcció. 

 Alinear el QCI al pla estratègic per afavorir un pla d’acció conjunta a totalitat de 
l’organització 

 

1.3 Enfocament i mètode seguit 

L’anàlisi del QCI es fonamenta en la metodologia que els autors Robert S. Kaplan i David 
P. Norton van donar a conèixer als seus assajos on, a partir dels objectius estratègics de 
l’organització, es generen el mapa estratègic, els indicadors i els valors de referencia 
d’aquests. 

L’organització en la qual ens basem per realitzar l’anàlisi ja disposa dels objectius 
estratègics, així que en comptes de produir uns de nous, analitzarem els que utilitzen 
per confeccionar el mapa estratègic i així, una proposta de QCI. 

Després d’aquest anàlisi corregirem l’aplicació que l’empresa utilitza actualment amb 
els canvis derivats i mostrarem el  coneixement empresarial adquirit mitjançant el 
sistema. 
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Gràcies a la col·laboració per part de l’organització aprofitarem el temps de 
desenvolupament emprat en el sistema actual i ens centrarem en els fonaments de 
l’empresa en qüestió per tal d’aconseguir el coneixement necessari  amb el que 
elaborarem un pla d’acció fet a mida. 

Existeixen diferents maneres d’abordar la construcció d’un QCI, però per nosaltres la 
metodologia més adequada es basa en l’adaptació del model de Kaplan i Norton al pla 
estratègic que l’organització ha formulat recentment. 

 

1.4 Planificació del Treball 

El treball s’ha de desenvolupar segons les premisses que marquen la planificació del 
projecte. Les consideracions a tenir en compte en primer lloc son: 

• Les hores de dedicació subjectes tant al desenvolupament com a l'organització 
s'estimen en 300 hores en total. La quantitat d'hores durant el període de 
desenvolupament treien el seguiment queda determinat per 225 hores. 

• La dedicació del personal està establert a un total de  60 hores per l'analisi i 40 pel 
disseny 

• Durant el període comprés en setmana santa i tres dies de maig la dedicació serà 
mes alta derivat de dies de festa acumulats. 

• Durant el mes de maig, la dedicació es veu disminuïda per qüestions laborals. Així 
la dedicació plena, es farà 22 hores setmanals per l’anàlisi i disseny i  a la resta en 
l’ordre de  17 hores setmanals. 

 

Les fites que marquen el compliment del projecte i el seu avenç son les següents: 

1. Conformitat de la proposta del projecte: 4/03/18. Amb el vist i plau del director 
del projecte per realitzar el Treball a l'àrea corresponent es presentarà la 
proposta del projecte per poder validar-lo. 

2. Lliurement de l’informe executiu d’inici del projecte: 14/03/18. Marcarà 
l'acceptació de la planificació actual i l'estat del projecte en el seu moment inicial, 
a més de la planificació actual. 

3. Anàlisi del sistema existent: 2303/18. Cal fer l'anàlisi del sistema actual per veure 
de quina manera es podran realitzar les modificacions necessàries. 

4. Model de mapa estratègic: 03/04/18. Dels objectius empresarials haurem de 
modelar el mapa estratègic que ens ajudarà a trobar els indicadors 
posteriorment, 

5. Model d’indicadors: 06/04/18 A partir del mapa estratègic, confeccionarem els 
indicadors necessaris per el nostre quadre de comandament, i aquest ens 
marcarà les modificacions en el sistema actual. 

6. Lliurament del segon informe de seguiment: 11/04/18. En aquest informe 
haurem treballat amb el projecte i sabrem com anem amb la planificació 
establerta. 

7. Primera fase de modificacions del QCI: 22/04/18. A la primera fase haurem de 
mostrar els indicadors que hem establert amb el model i de quina manera es pot 
veure el seu estat. 
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8. Segona fase de modificacions del QCI: 29/04/18. A aquesta fase haurem de ser 
capaços de mostrar el mapa estratègic al sistema 

9. Tercera fase de modificacions del QCI: 06/05/18. Per últim dotarem el sistema 
de l'apartat per l'aprenentatge corporatiu. 

10. Lliurament del tercer informe de seguiment: 30/05/18. En aquest informe 
haurem d'haver analitzat el projecte sencer. 

11. Lliurament memòria del projecte: 18/06/2018. Es fa entrega de la memòria amb 
el seguiment del projecte 

12. Avaluació final: 02/07/2018. Després de l'entrega i defensa del treball, 
esperarem la nota com a consecució correcte dels objectius plantejats 

L’estructura de treball es defineixen tenint en compte la separació entre la planificació i 
la gestió del seguiment i els grups que determinen la marxa del desenvolupament.  

 Planificació del projecte: Es destaca la primera part de la Fase de planificació i 
desenvolupament, corresponent a la part formal de la planificació. 

 Seguiment del projecte: On s’ emmarquen les entregues dels informes de 
seguiment, per tant, les activitats pròpies de l’avaluació del treball. 

 Desenvolupament del projecte: En aquest grup fem la descomposició típica 
marcada per la metodologia PMBOK, així doncs, es parteix del grup d’activitats 
d’Anàlisi on es realitza les tasques d'anàlisi del sistema actual a la vegada dels 
objectius empresarials, per, una vegada en el grup de Disseny, fer el prototipatge 
dels indicadors i el disseny de les modificacions que realitzarem al grup de 
Construcció, partit en les tres fases de modificacions. Per últim els grup de 
Proves i Implantació que separen les tasques referents a aquestes qüestions. 

Les activitats del grup de construcció es defineixen de la manera següent: 

 Primera fase – Implementació usuaris. En aquesta fase el sistema haurà de 
permetre la autenticació d'usuaris i permetre un rol diferent sobre cada un dels 
indicadors 

 Segona fase – Implementació qci. S`haurà de mostrar l'arbre d'indicadors definit 
com prototip i les seves funcionalitats i mostrar el mapa estratègic. 

 Tercer fase – Implementació coneixement. El sistema haurà de ser capaç de fer 
funcionar el registre de cada indicador 

El diagrama de Gantt d’alt nivell del projecte quedarà de la següent manera: 
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Imatge 1: Diagrama Gantt 

 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 

Com a resultat del projecte s’obtenen els productes següents: 

a) Prototip de Quadre de comandament integral de l’empresa de transport públic 
que consta de: 

 Mapa estratègic fruit de l’anàlisi dels objectius empresarials i el pla estratègic 

 Indicadors clau que formen una de les línies de causalitat del mapa estratègic 
b) Maqueta de l’aplicació web per la gestió i visualització del qci que ens permetrà: 

 Visualitzar l’estat dels indicadors i el seu cicle de vida 

 Incorporar un registre de les accions 

 Mostrar informació important per l’anàlisi de l’estat de cada indicador. 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

La memòria del projecte es fonamenta en el treball de dos grans blocs teòrics. Per un 
costat l’anàlisi lògic del quadre de comandament i per altre, la construcció d’un sistema 
de gestió del coneixement que el representarà. 

A continuació detallem cada un dels capítols i la seva relació amb el projecte. 

 El quadre de comandament integral: En aquest capítol expliquem, a grans trets, 
de quina manera s’ha de confeccionar un quadre de comandament. 

 Context Empresarial. Descrivim l’organització objecte de l’estudi en termes 
organitzacionals i estructurals, i quins son els trets característics que marquen  la 
diferencia 
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 Anàlisi del QCI implantat. Analitzem en aquest capítol l’estat del sistema que es 
va implantar amb anterioritat per extreure conclusions. 

 Disseny del QCI: Modifiquem els aspectes necessaris per adaptar el qci a 
l’organització. Obtenim aquí el mapa estratègic i el prototip dels indicadors. 

 Disseny lògic. Amb la informació obtinguda de l’anàlisi fem el disseny de la part 
lògica del sistema gestor, els requeriments de l’aplicació i les bases per la 
implementació 

 Disseny del sistema gestor. En aquest apartat definim el disseny, els criteris i la 
plataforma de l’aplicació. 

 Implementació del Prototip. Descrivim els aspectes clau a l’hora de desenvolupar 
el programa i la construcció de les funcionalitats 

 Pla d’implantació. Es realitza una guia per confeccionar un pla d’implantació de 
la maqueta resultant. 
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2 El quadre de comandament integral 

Explicarem aquí que són els antecedents i el marc teòric en el que es basa un quadre de 
comandament integral. Veurem com és la seva caracterització i de quina manera 
procedirem per realitzar el cas d’estudi. 

 

2.1 El marc teòric 

A principis del segle XX les organitzacions empresarials fixaven la seva atenció en 
aspectes financers per monitoritzar la seva activitat. D’aquesta manera les grans 
corporacions basaven l’èxit i desenvolupament en el control de la gestió financera. 

A mesura que el mercat es torna més competitiu cal posar la mirada en aspectes 
estratègics, com la generació d’idees, la creació de valor, la sistematització de la 
innovació i altres aspectes no financers però funcionals, com els processos, els clients, 
els recursos i l’aprenentatge, tenint en compte aquells que poden afectar negativament 
a altres aspectes. 

En 1990, dos professors de la Universitat de Harvard, Robert S. Kaplan i David P. Norton, 
conscients d’aquest fet, van decidir realitzar un estudi d’investigació sobre un grup 
d’empreses, explorant nous mètodes per mesurar l’activitat i els resultats obtinguts amb 
un abast més ampli i de manera interrelacionada. 

Darrere la convicció que les empreses es veien afectades per la dependència de les 
mesures financeres per crear valor, es van publicar els primers conceptes a un article de 
la Harvard Business Review amb la idea de «Balanced Scorecard», que és com van 
anomenar a «Un conjunt d'indicadors que proporcionen a l’alta direcció una visió 
comprensiva del negoci» per a ésser «una eina de gestió que tradueix l'estratègia de 
l’empresa en un conjunt coherent d’indicadors» i que en la nostra llengua li diem Quadre 
de Comandament Integral (QCI). 

Els anys successius el QCI va ser adoptat per diferents organitzacions, obtenint resultats 
molt positius, per la qual cosa aquest es va anant consolidant com a eina clau pel 
desplegament de l'estratègia empresarial. 

 

2.2 Caracterització 

El quadre de comandament es considera integral en el moment que expressa un 
equilibri entre l’enfocament basat en el benefici i el mercat, i altre enfocament basat en 
l'ús d’altres indicadors, així com el balanç d’indicadors financers i no financers. 
D’aquesta manera es pot acomplir un dels objectius del QCI: concentrar-se en allò que 
volem aconseguir. 

Els objectius i mesures deriven d’un procés impulsat per l’objectiu i estratègia de la 
unitat de negoci, així que el QCI els transforma en objectius i indicadors tangibles. 
Aquests indicadors representen mesures objectives i fàcilment quantificades dels 
resultats i mesures subjectives, i en certa manera crítiques, inductores de l’actuació 
sobre els resultats. 
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El quadre té com a finalitat la construcció d’un sistema de gestió estratègica que es 
nodreix de les avaluacions estratègiques que realitzen els responsables en els diferents 
nivells de l’organització, avaluacions relacionades amb el compliment de metes 
estratègiques i amb el desenvolupament de les iniciatives i la seva relació amb la 
consecució dels objectius estratègics. 

Els autors, Kaplan i Norton, afirmen que el QCI és una eina que permet oferir una visió 
completa de l’organització, com un element essencial del sistema d’informació per 
recolzar la gestió en la seva missió de millorar el nivell de competitivitat empresarial a 
llarg termini. 

A partir del moment en què el sistema d’indicadors ajuda indiscutiblement a la presa de 
decisions parlem d’un veritable sistema de gestió. 

El model bàsic del QCI de Kaplan i Norton incorpora les quatre perspectives o eixos que 
es detallen tot seguit: 

 Perspectiva financera: les mesures d’actuació financera indiquen si l’estratègia 
formulada per l’empresa i la seva execució estan contribuint a la millora dels 
resultats en un mínim acceptable. 

 Perspectiva del client: aquesta perspectiva descriu com es crea valor pels clients 
i com satisfer les seves demandes. 

 Perspectiva dels processos interns: analitza detalladament tots els processos que 
tenen lloc en el transcurs de l’activitat empresarial amb el propòsit d’identificar 
aquells processos crítics que assoleixen la satisfacció de les expectatives de 
rendiment dels accionistes, i que generen les formes més adients de valor pels 
clients. 

 Aprenentatge i creixement: des d’aquesta perspectiva s’ha de considerar tant el 
saber fer necessari per comprendre i satisfer les necessitats dels clients a llarg 
termini, com la manera per recolzar la millora de la productivitat dels processos 
que estan creant valor per ells. Així ha d’iniciar el camí a seguir per la direcció per 
a desenvolupar l’organització. 

 

2.3 Procés de creació d’un quadre de comandament integral 

L’anàlisi del QCI es fonamenta principalment en la metodologia que els autors Kaplan i 
Norton van donar a conèixer als seus assajos. 

Des de l’anàlisi intern i extern de l’empresa s’aconsegueixen formalitzar la missió, visió 
i valors empresarials. Des de aquesta perspectiva es cataloga l’estratègia empresarial i, 
en conseqüència, els objectius estratègics. Organitzant els objectius sobre les 
perspectives obtenim el mapa estratègic i, a partir d’aquests, els indicadors i els valors 
de referència d’aquests per generar el quadre de comandament. 

Els quadres de comandament que es desenvolupen a l'actualitat no són translacions 
complertes del estudis originals, però es poden apreciar algun dels trets característics 
pel seu caràcter innovador. 

Cal assenyalar que a les empreses s’ha estès el concepte de «Dashboard» [2], una pràctica 
que relaxa algunes característiques del model original, la qual engloba diferents eines 
(mètriques i indicadors) que donen informació rellevant sobre la gestió i els denominats 
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KPI (Key Performance Indicators). Aquests KPI (Indicadors clau de rendiment) s’utilitzen 
com una mesura a nivell del rendiment d’un procés, el valor del qual està directament 
relacionat amb l’objectiu fixat prèviament. 

Els Dashboard s’utilitzen com un quadre de comandament de les operacions que porta 
a terme l’empresa mentre que el QCI o Scorecard ha de mostrar, explícitament, 
l'estratègia de l’empresa. 

 

3 Context Empresarial 

En aquest bloc expliquem el context del lloc d’aplicació del quadre de comandament 
integral per transport urbà, descrivint l’empresa i la seva manera d’organitzar-se. 

 

3.1 Descripció de l'empresa 

L’objecte d’aquest estudi és una empresa que explota el transport urbà com adjudicació 
de la concessió que atorga l'autoritat de transport de la Generalitat de Catalunya (ATM) 
per la seva gestió a l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus municipis (AMB). 

Els orígens de l'empresa ocorren amb la unió d'un grup de treballadors d'una antiga 
empresa de transport familiar que va caure en una profunda crisi. Per poder continuar 
amb el seu treball van construir una nova empresa com a societat anònima laboral. 
D’aquesta manera, i superant els reptes que van marcar l'època dels anys vuitanta, 
l’empresa fiança el seu objectiu continuista de conservar el model d’economia social 
emfatitzant en el mètode de ser capaços de contribuir a la transformació social i 
econòmica del seu entorn. 

El passat any 2012 l’entitat va sofrir canvis importants en la direcció. Fruit d’aquests 
canvis, es realitzen diferents sessions per descobrir quin és el futur que volen els 
treballadors sobre la seva empresa. Es defineixen la Missió i Visió empresarial arrel 
d’aquestes sessions i es fa una enquesta per triar els Valors per part dels treballadors. 
Així s’obtenen noves maneres d’organitzar els diferents nuclis directius, i nous mètodes 
de gestió. 

En l’actualitat, l’organització conforma un grup d’empreses de serveis amb una dimensió 
de gran empresa i capaç d’afrontar els nous reptes que la societat requereix. Es troba 
en un moment de maduresa en el cicle de vida empresarial i és l’operador privat més 
important de Catalunya, amb 40 línies d’autobusos entre servei diürn i nocturn, amb 
més de 700 treballadors en plantilla i més de 200 vehicles disponibles per oferir el servei. 

 

3.2 Organització empresarial 

L’empresa presenta una estructura peculiar en tant que està constituïda com una 
societat anònima laboral, així que la totalitat dels accionistes són treballadors de 
l'empresa i, en conseqüència, també constitueixen el consell d'administració. 

A més del consell, la gestió correspon a la direcció general de l'empresa. Aquesta gestió 
es fa de manera separada per àrees dins l'organització. Cada una d'aquestes àrees és 
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competent en el seu àmbit i ha de donar suport als aspectes transversals, sent 
completament funcional amb òrgans decisoris propis. Aquestes àrees són les següents: 

 Direcció general: estableix les línies de treball a la resta d’àrees en consonància 
als objectius, promovent i sent congruent en la presa de decisions amb la visió, 
missió i valors empresarials. 

 Àrea de material mòbil: s’ocupa principalment de la gestió dels béns mòbils i el 
seu manteniment, sent aquests els vehicles de transport de passatgers i la flota 
de vehicles auxiliars. 

 Àrea de recursos humans: gestionen el personal, en termes de contractació, 
nòmina, gestió de la formació i comunicació interna. 

 Àrea economicofinancera: s’ocupen de la gestió dels actius econòmics i 
contractuals. 

 Àrea de logística i sistemes: les funcions principals són la gestió i manteniment 
del parc informàtic i comunicacions, el manteniment de les instal·lacions i les 
compres. 

 Trànsit i operacions: aquesta àrea és responsable d’obtenir un funcionament 
eficaç i eficient de la xarxa de transports, vetlla per la satisfacció de l’usuari, el 
servei ofert i el compliment de les normes i criteris establerts. 

 Àrea de gestió estratègica: treballa pel camí de transició des de la gestió 
tradicional a una manera més moderna i profitosa de gestió. Com a eix 
transversal dins l'organització, aquesta àrea s'ha marcat l'elaboració del pla 
estratègic, el sistema integrat de gestió i el quadre de comandament integral, 
entre altres objectius. Així que aquesta guiarà i ajudarà a les altres àrees per 
poder realitzar aquesta transició de la millor manera possible. 

 

3.3 Missió, Visió i Valors[1] 

Darrere el profund treball de reflexió sobre la corporació que va realitzar el consell 
d’administració i la direcció de l'organització, amb l’ajuda de l'àrea de gestió estratègica 
i recursos humans, es van definir la missió i visió de l’empresa. Després d’això es va 
sotmetre a enquesta la selecció dels valors empresarials per part dels treballadors que, 
finalment, es van redactar i presentar a la totalitat de l’entitat. 

«La nostra Missió és ser una empresa de serveis de transport de 
persones i serveis generals afins, de gestió ètica, eficient, sostenible i 

socialment responsable en consonància amb els nostres valors». 

D’aquesta afirmació podem extreure que existeix una consciencia social per part de 
l’empresa i la inclusió de l’organització s’evidencia especialment al seu entorn social, el 
qual pretén incloure i transformar a la vegada. Aquesta realitat rau dels orígens 
particulars d’aquesta i la transformació en un model modern d’empresa sostenible 
especialment sensible amb la societat. 

«La nostra Visió és ser una empresa de referència en el sector pels 
nostres estàndards de qualitat, fiabilitat, eficiència i condicions de 

treball». 
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La visió com empresa referent ja és una realitat, atès el seu model empresarial, i es 
treballa en la millora continua de tots els processos empresarials. 

«Tenim cinc Valors que ens defineixen: 

Honestedat i lleialtat: atenem, entenem i tenim en compte totes les 
persones que ens envolten. Garantim la viabilitat de la nostra 

empresa amb honestedat i lleialtat. Els nostres interessos són comuns 
i tenim la seguretat que el treball ben fet és un objectiu per a tots 

nosaltres. 

Compromís: promovem un marc de relació basat en el respecte, la 
confiança i el diàleg i, actuem en conseqüència. Complim els nostres 

deures i drets, amb esperit de col·laboració i responsabilitat. 

Excel·lència: treballem cada dia per millorar l’eficàcia i l’eficiència del 
que fem per tal d’augmentar, entre totes i tots, la qualitat del servei 

que prestem. 

Solidaritat: la solidaritat es practica diàriament. Ha d’estar present, 
sobretot, en la presa de decisions que afecti al conjunt de 

treballadores i treballadors. S’ha de practicar tant en l’àmbit intern 
de l’empresa com en l’extern. 

Servei: des del lloc que ocupem, treballem per anticipar-nos i 
entendre les necessitats de les persones usuàries del nostre servei, 

solucionar els seus problemes, superar les seves expectatives i 
millorar la seva qualitat de vida.» 

Aquests valors emmarquen perfectament l’empresa i identifica unívocament la manera 
de fer i actuar de l’organització. D’aquesta manera es pot entendre molt millor l’esperit 
de canvi i millora constant que s’ha tingut des de l’inici de la concepció com empresa. 

 

3.4 Pla Estratègic 

Com a conseqüència de l'anàlisi de la perspectiva del negoci i la empresa, el primer 
factor de canvi important ha estat el diagnòstic de la estratègia empresarial. En aquest 
pla s’estableixen les línies estratègiques que sustenten els objectius estratègics que 
veurem més endavant. 

Aquestes línies es parteixen en quatre maneres diferents de veure el pla, per ser més 
concisos a l’hora de definir-les. Per un costat veurem els resultats que esperem en forma 
d’augment de les finances o l’expansió empresarial, mitjançant tres elements que ens 
ajuden a aconseguir-ho, que són la visió que els clients tenen sobre l’empresa, els 
processos interns que desenvolupem i els recursos personals que dediquem. 

D’aquesta manera trobem una línia estratègica per cada una de les dimensions del pla 
estratègic. Així obtenim la matriu següent: 

 A la perspectiva financera: «desenvolupar un procés d’expansió i 
desenvolupament, segons la nostra visió de mercat, exportar la nostra 
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experiència en el transport com un model d'èxit i estudiar possibilitats de 
diversificació en serveis generals afins al transport i mobilitat». 

 A la perspectiva del client: «el nostre client és el centre de la nostra gestió per 
aconseguir la seva màxima satisfacció. Potenciar la nostra comunicació i els 
nostres estàndards de qualitat i fiabilitat amb eficiència». 

 A la perspectiva del processos interns: «aplicar als nostres processos anàlisis 
d’eficiència, reenginyeria, millora continua i la més moderna tecnologia per tal 
que siguin fluids, lleugers, transversals, eficaços i fiables. Tot això aplicant criteris 
mediambientals, de seguretat, prevenció i ergonomia». 

 A la perspectiva de l’aprenentatge i recursos humans: «la formació aplicada al 
servei, el reciclatge continu i la disponibilitat de professionals amb potencial és 
la columna vertebral del desenvolupament dels nostres recursos humans, el que 
garanteix la retenció del talent juntament amb les condicions laborals 
satisfactòries». 

Aquestes línies d’acció formulades al pla estratègic fonamenten l’elecció dels objectius 
estratègics, amb els que es vol fer un enfoc en el creixement i expansió, el 
desenvolupament d’equips de segona línia per tal que siguin capaços de gestionar nous 
negocis i l’agilitat en els processos i presa de decisions. 

Veient el pla estratègic, la implantació d’un QCI en aquesta línia ha d’ajudar l’empresa a 
satisfer els seus objectius. 

És important dir que el pla estratègic actual està en fase d'anàlisi per un equip de 
persones de diferents àrees dirigides per l’àrea de gestió estratègica. Tot i que és un 
projecte bastant madur, és possible que en poc temps es canviïn coses en la seva 
formulació. De ser així hem de ser capaços d’aconseguir que el sistema gestor que 
desenvolupem pugui assumir aquests canvis. 

 

4. Anàlisi del QCI existent 

A l’empresa de transport objecte del nostre estudi es va fer una proposta per implantar 
l'eina de gestió "CMI" (per les sigles en castellà del quadre de comandament integral) 
l’any 2014 fruit dels canvis a la direcció de l’any 2012 i derivat de la modernització de 
diferents aspectes de la gestió 

La pretensió inicial del sistema de gestió va ser, principalment, la unificació de la gestió 
de cada àrea pel treball conjunt. 

A continuació analitzem la implantació del projecte anterior en dos bloc. Per un costat 
el sistema de gestió i d’altra banda el programari, per aconseguir obtenir l'anàlisi 
complert i el coneixement empresarial adquirit. 

4.1. Resum de la implantació del projecte anterior 

El document al que fem referència ha estat cedit per l’empresa i data de l’any 2014. 
Aquest document fa una explicació detallada del que tracta el QCI i quines són les 
motivacions principals que fonamenten l’ús d’aquest. 

En una primera aproximació, la implantació fa èmfasi en el canvi, en la manera de 
gestionar l’empresa, i vol acostar la gestió estratègica a la manera de fer de 
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l’organització sense fer inflació d’indicadors de tipus certificats i contractuals; sinó 
mantenint un ordre i control correcte passant dels indicadors automatitzats a uns 
indicadors diferenciats entre operacionals i estratègics. Això ens dóna la idea que aquest 
quadre de comandament que es vol dissenyar ha de fer una bona catalogació 
d’indicadors i posar més èmfasi a uns que altres, tal com s’ha de fer a l’hora de generar 
el mapa estratègic de l’organització. 

En un segon ordre de coses, s’explica el mètode per arribar a la definició dels indicadors 
estratègics i operacionals, però en cap moment es veu l’anàlisi de la missió, visió i valors. 
Tampoc es defineixen els objectius estratègics i per tant, encara que es veu l'estratègia 
a seguir, el document no defineix aquella que es pròpia de l’empresa. 

També s’explica en aquest bloc les quatre perspectives del quadre de comandament 
integral defensat per Kaplan i Norton, però sense destacar a quins indicadors es refereix 
cada perspectiva. 

En altre bloc de la presentació es mostra el mapa estratègic següent: 

 
Imatge 2: Mapa estratègic actual 

En aquest es veuen les relacions entre els diferents indicadors i aquests estan separats 
per perspectives. Fent un anàlisi profund podem veure que els indicadors que es 
mostren en el mapa són els corresponents als indicadors que l’administració pública 
demana a l’empresa com a part del control de la concessió del servei de transport. Així 
mateix, el mapa no té gaire sentit en les relacions establertes, i no es pot veure la relació 
de causalitat. 

En el document també es destaca la manera en la que es vol treballar amb el sistema. 
L’equip de treball ha de ser interdepartamental, així la gestió es podrà fer de manera 
matricial. Cada departament haurà de fer la definició dels seus processos principals, 
diferenciant aquests entre processos de suport, productius o estratègics per poder 
realitzar un mapa de processos empresarials. 
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Una altra cosa a destacar de l’informe és la definició de la fitxa dels indicadors. Aquesta 
fitxa conté els elements essencials dels indicadors i formen part del coneixent 
empresarial. 

 

4.2 Anàlisi del programari existent 

El programari que actualment s'utilitza a l'empresa està pensat per que els responsables 
de cada àrea, o bé l'encarregat de cada secció, porti el control sobre els informes que es 
realitzen per cada un dels indicadors. 

En entrar al programa podem veure en primer lloc la primera categorització, que mostra 
un arbre que separa els informes en tres blocs: els contractuals, els periòdics i els 
productius. 

AMB Contractuals: en aquest grup podem veure els informes que l'administració pública 
demana periòdicament a l'empresa. Aquest informes són els següents: 

 Actuacions xarxa, actuacions xarxa nitbus, auditoria comptable, estadística de 
viatgers, estadística oferta, expedicions perdudes, leasing, liquidació anual, pals 
parada, pressupost econòmic, recaptació tancament (fiscal) i tancament 
econòmic. 

 Periòdics: a aquesta categoria trobem informes de diferents àrees. Molts 
d'aquests informes es troben desactualitzats però donen la idea de les possibles 
dades que es podrien fer servir per part de les persones que han de gestionar 
aquesta informació. Els informes són els següents: 

 Absentisme, Can Ribó (informe que correspon a una parada del servei nocturn 
en concret, en la que hi han moltes incidències amb desperfectes per part dels 
usuaris), consum i emissions, flota diürna i nocturna, formació, hores extres, IQA, 
IQR, ISC, ocupació diürn i nocturn, paralització de flota, puntualitat ,sinistres i 
viatgers de pagament. 

 Productius: l'últim grup d'informes corresponen al grup de productius, on només 
podem veure l'informe d'expedicions perdudes. 
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Imatge 3: Detall arbre d'informes 

 

4.3. Funcionalitats del sistema gestor 

Com a funcionalitat principal trobem que el sistema combina l'arbre d'indicadors 
(informes) de la part esquerra de l'aplicació amb la part central, de manera que en clicar 
sobre el nom d'un informe es desplega una imatge de l'informe seleccionat. Aquesta 
imatge es limita a mostrar la primera plana de l’informe associat, que és un document 
Excel amb el nom de l’indicador, i es veu el resum de les dades de l'informe, que en la 
majoria dels casos aquesta portada conté un velocímetre amb el grau d'assoliment de 
l’objectiu. Així que es pot visualitzar aquesta informació per cada una de les entrades. 

En la imatge següent es veu l'aplicabilitat d’aquesta funcionalitat. Es pot mostrar 
qualsevol tipus de document associat a l’element que està a l’arbre. Així veiem com el 
sistema mostra el document de benvinguda a la part designada pel contingut en iniciar-
se 
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. 

 
Imatge 4: Pantalla de benvinguda 

 

L'arbre de la part esquerra mostra a l'usuari que ha accedit, els indicadors que té permís 
per veure. La visualització en forma d’arbre es bastant amigable als usuaris, els quals 
poden associar la idea de jerarquia. 

 

 
Imatge 5: Arbre i informe desplegat 

Adjunt a la informació que s'obté en clicar sobre un element de l'arbre a la part central, 
trobem el que es desplega com aplicacions a la part dreta. Per una banda la informació 
sobre els usuaris associats a aquesta entrada i el rol que té sobre aquest, amb l'històric 
de versions del fitxer adjunt i informació addicional per poder descarregar la darrere 
versió del document Excel associat. 



UOC-EMIT  TFG-SGC  QCI pel transport públic Daniel Serrano 

Pàgina 16 de 77 

 

Imatge 6: Informació addicional 

D'altra banda es poden veure les "no conformitats" associades als informes i l'estat 
d'aquests. És a dir, que hem de mirar si les no conformitats estan actualitzades i si els 
informes estan al dia des d’aquest apartat de l'aplicació, una vegada s’ha desplegat 
l’informe a la part central. 

 

Imatge 7: No conformitats 

L’arbre dels indicadors (informes) es pot filtrar per aquelles persones que el 
comparteixen amb l'usuari actual, o per àrees. Aquest últim filtre no mostra cap 
associació, sembla que no està funcionant per algun motiu tècnic. 



UOC-EMIT  TFG-SGC  QCI pel transport públic Daniel Serrano 

Pàgina 17 de 77 

 
Imatge 8: Filtres de l'arbre 

Existeix també una part de vistes, en les que es pot configurar una plana de resum en 
HTML. La visualització HTML de les vistes hauria de donar la informació dels indicadors 
de manera automatitzada, però no som capaços d’identificar els càlculs, per tant no 
aporta informació diferent a allò que aporta l’informe, i creiem que aquesta part no està 
en ús. 

 

Imatge 9: Vistes 

Hi ha també un directori personal per cada usuari, que està en funcionament, però els 
usuaris actius no en fan ús. A aquest directori es pot pujar tot tipus de document o 
imatge, la qual cosa és un problema ja que no existeix seguretat aparent i el fitxers van 
a parar al servidor. Després de pujar el document, el programa el pot mostrar a la 
finestra de contingut de la mateixa manera que fa amb els informes. 
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Imatge 10: Directori personal 

Per últim existeix un enllaç a un fòrum. Aquest està completament buit de comentaris, 
però està separat per cada un dels informes del que es disposa al quadre de 
comandament. 

 

Imatge 11: Fòrum 
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4.4 Conclusions de l'anàlisi 

Després d'haver vist el mapa estratègic en el que es basa el sistema gestor d'indicadors 
que hem analitzat podem concloure que el mapa presentat no ens serà d’utilitat. 
Haurem de realitzar un nou disseny i proposar-ho a l'empresa, a partir dels objectius 
estratègics que ens proporcionin i tenint en compte que de l'anàlisi del pla estratègic 
poden sorgir diferents idees per canviar el mapa que presentem. 

D'altra banda, la feina que es refereix a l'obtenció dels mapa de processos no ens serà 
d’utilitat ja que centra el procés d’obtenció d’indicadors en els processos que fan els 
departaments, i creiem que han de ser els objectius, la missió, visió i valors els que 
marquin el mapa estratègic i les seves relacions. Això si, respectarem la decisió de fer 
aquest treball de manera interdepartamental perquè creiem que és una bona pràctica 
poder disposar de personal de diferents àrees per l'anàlisi dels indicadors després de la 
validació del model per part de la direcció. 

Com es pot sobreentendre de l’anàlisi del programa, aquest sorgeix des de la necessitat 
que l’eina de reporting utilitzada fins llavors estigués accessible per tots els gestors de 
l’empresa, així existeix una estreta relació entre les persones que utilitzen el programari 
d’anomenar indicadors a l’informe que representa el seu valor, i hem de ser capaços 
d’eliminar aquest lligam i reconduir-ho al disseny del nou QCI. 

Es pot deduir, també, que els fonaments del quadre de comandament que està en 
funcionament no reflexen totes les convencions en la que es basa l'anàlisi empresarial i 
els objectius de l’organització. 

En l'anàlisi hem vist que els indicadors estratègics es tracten com un cas especial 
d'indicadors crítics i de llarga durada, diferenciant-los dels indicadors operacionals que 
ens orienten en accions de millora. En el cas dels operacionals es diu que pot ocórrer 
que indicadors com la puntualitat o les expedicions siguin inductors i clau per la gestió, 
i que es tractin com estratègics. Descartem aquesta catalogació ja que, com hem vist, es 
un tema més propi d’un Dashboard que d’un Scorecard. 

 

5 Disseny del QCI 

Una vegada fet l'anàlisi fem el disseny del QCI de l’empresa de transport d’estudi. 

 

5.1 Adaptació del QCI a l'organització 

El model de perspectives original proposat per Kaplan i Norton estableix les perspectives 
de Finances, Client, Processos interns i Aprenentatge i creixement per la definició dels 
objectius estratègics. 

Per l’adaptació hem de tenir en compte les consideracions establertes en el pla 
estratègic, així que farem les següents modificacions: 

A la perspectiva financera, se li vol donar més importància a l’expansió com a manera 
de diversificació. És així com la nomenclatura d’aquesta línia s’ha de redefinir tal com es 
fa en el pla estratègic i passar a anomenar-se Perspectiva de Finances i Creixement. 
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De la mateixa manera es vol posar èmfasi en els recursos humans i la perspectiva 
d'aprenentatge i creixement que s’anomenarà Aprenentatge i Recursos Humans. 
D’aquesta manera hi haurà un enllaç lògic entre les idees del pla estratègic i el QCI. 

Les perspectives de Processos Interns i de Client, queden amb la mateixa nomenclatura, 
tot i que hem de tenir en compte que, com a clients, hem de tractar tant els usuaris del 
servei com els treballadors ja que són accionistes de l’organització. 

 

5.2 Objectius estratègics 

Per obtenir els objectius estratègics es realitza una reunió amb la direcció de l’empresa 
per demanar permís per poder fer aquest anàlisi. 

Fruit de la reunió amb la direcció, es fa un contacte amb l’àrea de gestió estratègica que 
cedeix tota la informació necessària del treball que estan realitzant de planificació 
estratègica. 

Analitzarem, doncs, tot aquest treball previ per configurar el quadre de comandament 
integral amb la totalitat de la documentació disponible per part de l’empresa. 

L’organització, dins les seves línies d’actuació estratègica, estableix 6 objectius 
estratègics que fonamenten les directrius empresarials. Aquests objectius són els 
següents: 

1. Disposar d’un equip d’expansió i desenvolupament que, aplicant anàlisi de 
viabilitat, ens permeti créixer geogràficament i diversificar la nostra gestió en 
àmbits afins. 

2. Adaptar la nostra estructura orgànica i funcional aplicant criteris d'eficiència i 
control de gestió que garanteixin la nostra competitivitat i sostenibilitat en tota 
la cadena de valor interna i externa. 

3. Desenvolupar polítiques de comunicació que impactin en els nostres clients, en 
la societat i en els nostres treballadors. 

4. Incrementar la satisfacció dels nostres clients, la seva fidelització i 
reconeixement, millorant els nostres estàndards de qualitat produïda per 
aconseguir augmentar els índexs de qualitat percebuda. 

5. Millorar les infraestructures, la dotació dels llocs de treball, els processos, la 
qualitat produïda i les condicions laborals per ser més eficients, fiables i 
respectuosos amb l’entorn. 

6. Incrementar les capacitats tècniques del nostre personal per millorar la gestió 
interna en termes de qualitat, tecnologia, fiabilitat, ecologia, seguretat i 
responsabilitat social. 

D’aquests 6 objectius, es concreten objectius més èxplicits que anomenem accions 
estratègiques, per poder realitzar el mapa estratègic amb les relacions causals 
necessàries, tal i com hem establert a la metodologia. 

Aquestes accions marquen el prototip de mapa i són les detallem a continuació: 

 Maximitzar els incentius: La seva missió és aprofundir en la manera de 
maximitzar els incentius econòmics. Per aquesta tasca la direcció de l'empresa 
compta amb l'àrea econòmica i financera que ha de ser capaç de transmetre a 
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les altres àrees la manera de maximitzar els incentius de cada ítem (ISC, IQP, IQA, 
IQR) propi que repercuteix en el si de l'organització. 

 Augment del benefici i la rendibilitat: En aquest objectiu s'ha de tenir en compte 
dos aspectes. Per una banda, incrementar la xifra de viatgers respecte al 
contracte de la concessió establert amb l'AMB, i per l'altre, la reducció de costos 
reals respecte al cost pactat en el contracte de la concessió. 

 Reducció de costos: L'empresa pacta amb l'administració pública uns costos per 
obtenir la concessió. Per tant, l'empresa vol reduir aquests costos amb els 
proveïdors respecte als pactats amb l’administració pública, ja que aquesta 
diferencia implicarà un benefici per l'empresa. 

 Maximitzar el valor econòmic: Es busca l’increment del valor de l'acció per 
aconseguir la satisfacció de l'expectativa de l'accionista. 

 Aconseguir usuaris satisfets: Volem que els usuaris dels nostres serveis rebin i 
percebin la qualitat de la nostra tasca per que estiguin satisfets. 

 Augment de la quota de mercat: Creixement del nombre de viatgers de 
pagament i de no pagament respecte a l'any anterior. 

 Aconseguir reconeixement: Volem augmentar el reconeixement de l'empresa i 
la imatge corporativa envers les enquestes que realitzen els usuaris. 

 Augment de la qualitat del servei: Maximitzar la qualitat del servei que oferim 
als usuaris. 

 Disminució d’averies dels vehicles: Disminuir el nombre d'avaries respecte els 
kilòmetres recorreguts tenint en compte les dades obtingudes de l'any anterior. 

 Disminució del temps de paralització de la flota de vehicles: Minimitzar els 
vehicles paralitzats respecte els vehicles que hi ha en reserva fent una 
comparativa amb les dades de l'any anterior. 

 Disminuir l’absentisme laboral dels empleats.: Disminuir les hores programades 
no treballades respecte a les hores programades dels treballadors de l'empresa 
respecte l'any anterior. 

 Desenvolupament empresarial sobre la RSC: Aplicació de la Responsabilitat 
Social Corporativa perquè els usuaris rebin la intenció de l’empresa de ser 
transparent i que curosa del medi ambient. 

 Incrementar les capacitats del personal: Augmentar les capacitats dels nostres 
treballadors a través de cursos de formació. 

 Plans de carrera: Invertir en plans de carrera per tal de millorar l'eficiència del 
personal i que, aquest fet, ens permeti ser més competitius a curt termini i, sobre 
tot a llarg termini. En definitiva, el que es vol és invertir en persones perquè 
aquestes siguin el futur de l'empresa i estiguin preparades per portar a terme les 
diferents responsabilitats. 

 Augmentar la productivitat dels empleats: Aconseguir empleats satisfets i 
motivats tot fent palès el sentiment de pertinença a l'empresa, d'aquesta 
manera es pot obtenir una millor productivitat 

 Millora de la gestió interna: Disposar de millores tecnològiques i actualitzar els 
medis perquè el personal treballi de forma més ràpida i eficient. 

 Millora en infraestructures: Agilitzar tots els processos productius. Millorar la 
comunicació d'incidències per a l'hora de posar en marxa l'autobús. 
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5.3. El mapa estratègic 

El mapa estratègic actual, que hem vist a l’apartat Anàlisi del QCI implantat, no es basa 
en l'anàlisi de la missió i visió empresarial, així com en els valors, ja que aquests procés 
es realitza més endavant en el temps. 

Amb la informació que ens ha cedit l’empresa, hem de fer un prototip que respecti les 
perspectives marcades al pla estratègic i desenvolupi les relacions causa-efecte entre els 
objectius que hem extret. 

La nova proposta de mapa estratègic és la que segueix: 

 
Imatge 12: Proposta mapa estratègic 

 

5.4 Prototipatge d'indicadors 

Per tal que sigui fàcil de fer el seguiment de cada un dels indicadors, farem ús de la fitxa 
que es va definir en el projecte implantat, tot corregint aquella informació que hem de 
formalitzar de manera diferent. 

La fitxa original és la següent: 
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Imatge 13: Fitxa indicadors original 

Les modificacions sobre aquesta fitxa són les següents: 

 Afegim, juntament amb el nom, un codi de referència únic per la identificació. 

 Canviem la nomenclatura de categoria a Tipus per referir-nos als indicadors 
estratègics o operacionals. 

 Simplifiquem els usuaris de Supervisor/Administrador/Supervisor 
Administratiu/Gestor i Col·laboradors a una correspondència amb els usuaris. Un 
gestor i un o mes col·laboradors. 

 A la definició i fórmula, afegim les unitats. 

 Canviem la idea dels nivells objectiu meta/normal/N.C. per la idea de valors. Així 
podem reconduir les no conformitats com indicadors amb valors poc favorables. 

 Fem la relació explícita tant amb l’objectiu estratègic com amb la perspectiva. 

 Afegim la idea de la associació amb un informe. Aquesta associació ens permet 
deslligar la confusió actual entre indicador i informe. Així per cada informe 
tindrem, al menys, un informe que justifica el seu valor. 

 Afegim la relació amb el registre de comentaris per cada indicador. 

Conservem els camps finalitat i font de dades, freqüència de mesura i anàlisi i les 
observacions. 

La fitxa ha de tenir les següents dades: 

 Nom i codi: títol indicatiu. Ha de ser un nom clar i senzill. Codi d’identificació. 

 Finalitat: explica l’objectiu de l’indicador, perquè s’ha triat, i la justificació de la 
mesura utilitzada. 

 Tipus: si és un Indicador estratègic o operacional. 

 Usuaris: gestor/col·laboradors. 

 Definició i fórmula de càlcul mesura i unitats: si és necessari, la definició 
matemàtica o el mètode de mesura. 

 Periodicitat o freqüència de mesura i anàlisi. 

 Font de dades (bases de dades). 

 Valors: meta(verd), revisable(groc) i no-conforme(vermell) 

 Observacions: 
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 Objectius estratègics: referència a l’objectiu o objectius que estan associats amb 
l’indicador. 

 Perspectiva: referència a la perspectiva a la que pertany l’indicador. 

 Informe associat: nom de l’informe que justifica la informació de l’indicador. 

 Registre: data / usuari / comentari. 

A partir del mapa estratègic, i seguint la metodologia subjacent al procés que hem 
seguit, haurem de definir els indicadors de manera que es pugui avaluar cada un d’ells 
de manera unívoca, i en conjunt, gràcies al mapa, cada un dels objectius estratègics. 

Com a primera aproximació establirem aquells indicadors que formen una unió causa-
efecte al mapa per poder seguir la consecució dels objectius mitjançant els indicadors i 
els mostrarem al programari que desenvolupem 

D’aquesta manera proposem analitzar en profunditat els següents, per poder mostrar 
al prototip el resultat, i continuar amb la definició de la resta dels indicadors una vegada 
validada la proposta per part de la direcció de l’empresa. 

 
Imatge 14: Selecció d'objectius prototip 

Així doncs, realitzarem les primeres fitxes dels indicadors que han d’oferir l’acompliment 
dels objectius marcats amb la relació de causalitat: incrementar les capacitats del 
personal, augment de la qualitat del servei, satisfacció de l’usuari i maximitzar els 
incentius. 
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Els codis que utilitzarem per les fitxes i que relacionen les perspectives, els objectius i 
els indicadors son els següents: 

Perspectives: 

Nom: Codi: 

Perspectiva de Finances i Creixement PFC 

Perspectiva del client PCC 

Perspectiva dels processos interns PPI 

Perspectiva d'aprenentatge i recursos humans PAR 

 

Objectius del Mapa Estratègic que mostrarem al prototip: 

Nom: Codi: 

Maximitzar els incentius OE01 

Aconseguir usuaris satisfets OE05 

Augment de la qualitat del servei OE08 

Incrementar les capacitats del personal OE013 

 

  



UOC-EMIT  TFG-SGC  QCI pel transport públic Daniel Serrano 

Pàgina 26 de 77 

Les fitxes dels indicadors que ens ajuden a valorar la consecució d’aquest objectius seran 
els següents: 

Nom: Màxims incentius 

Codi: MAI01 

Finalitat: Avaluar els diferents ítems relacionats amb la satisfacció del clients i, que 
aquests, estiguin per sobre la mitja establerta per AMB i, a més, superar 
aquesta mitja. 

Tipus: Estratègic 

Gestor: XP 

Col·laboradors DS i JG 

Fórmules: Les  formules son implantades per l’AMB de forma anual, és a dir, tenen 
en compte el cost d’explotació a final de l’any. Una vegada establerta 
aquesta formula, hem d’estar per sobre les mitjanes en les diferents 
variables establertes. 

Freqüència 

Mesura/anàlisi 

Mesura: Anual 

Anàlisi: Anual 

Font de dades: Informes de l’AMB 

Valors: Es fixa un valor objectiu d’estar per sobre la mitjana del valor establert per 
l’administració respecte el cost d’explotació 

Zona vermella: < mitjana de la formula de l’AMB respecte el cost 
d’explotació 

Objectiu estratègic OE01 - Maximitzar els incentius 

Perspectiva: PFC - Perspectiva de Finances i Creixement 

Informe associat: Afegim els quatre ítems que s'avaluen als informes de l’AMB (IQA, IQP, IQR 
i ISC) juntament amb un informe que els agrupa per poder tenir la 
referencia al programari 

Observacions: Sense valor a la zona groga. Com que es un valor de l'administració, no 
podem tenir llindar. 
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Nom: Índex satisfacció de clients 

Codi: ISC05 

Finalitat: Quantificar la importància (expectatives) i la satisfacció dels usuaris 
respecte dels diferents aspectes de la qualitat. 

Tipus: Estratègic 

Gestor: JG 

Col·laboradors DS i XP 

Fórmules: Els valors s'obtenen mitjançant entrevistes a usuaris.  
El càlcul de l’ISC del servei és la mitjana aritmètica de l’ISC de tots els 
individus entrevistats, essent l’ISC de cadascú la mitjana de la seva 
satisfacció en els diversos aspectes del servei, ponderada per la 
importància que atribueix cadascun dels clients 

Freqüència 

Mesura/anàlisi 

Mesura: Es prenen les dades semestralment 

Anàlisis: S'ha d'avaluar cada semestre 

Font de dades: Informes procedents de l'administració pública importats 

Valors: Zona verda: > Mitjana AMB (74,21%) 

Zona vermella: < Mitjana AMB (74,21%) 

Objectiu estratègic OE05 - Aconseguir usuaris satisfets 

Perspectiva: PPC -Perspectiva del client 

Informe associat: IQA, IQR i IQP son informes que ens ajuden a entendre el valor ISC per 
l’estudi d'aquest Indicador. 

Observacions: No disposa de valor en la zona groga per ser un valor imposat per 
l'administració. 
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Nom: Siniestralitat 

Codi: SIN01 

Finalitat: Avaluar el volum, el cost i l’evolució dels accidents (global i per línea), així 
com les principals causes, els conductors més propensos a tenir-ne i les 
localitzacions més habituals. 

Tipus: Estratègic 

Gestor: JG 

Col·laboradors DS i XP 

Fórmules: S’avalua la relació entre el nombre d’accidents i els quilòmetres 
recorreguts. 

Taxa d’accidents (nombre d’accidents per cada milió) 

(∑accidents / ∑km recorreguts)·106 

Freqüència 

Mesura/anàlisi 

Mesura: Mensual 

Anàlisi: Mensual 

Font de dades: Informes de l’AMB 

Valors: Zona verda: >= 7.400 km/accident 

Zona groga: < 7400 i >= 7300 

Zona vermella: < 7.300 km/accident 

Objectiu estratègic OE08 - Augment de la qualitat del servei 

Perspectiva: PPI -Perspectiva dels processos interns 

Informe associat: Informe de Sinistres 

Observacions: - 
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Nom: Puntualitat 

Codi: PUN01 

Finalitat: Controlar que els autobusos passin a l’hora programada. 

Tipus: Estratègic 

Gestor: JG 

Col·laboradors XP 

Fórmules: Compliment de l’horari de pas programat en les sortides dels punts de 
control. Per línia, ∑passos correctes / ∑passos totals, ponderats segons 
expedicions reals. 

La puntualitat es mesura en funció de les hores de pas teòriques amb una 
desviació màxima de -3 a 5 minuts. 

Freqüència 

Mesura/anàlisi 

Mesura: Mensual 

Anàlisi: Mensual 

Font de dades: Base de dades d'Explotació SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació) 

Valors: Zona verda: mitjana AMB + 3punts 

Zona groc: entre els 3 i 2 punts 

Zona vermella: <= mitjana AMB (86,47) + 2 punts 

Objectiu estratègic OE08 - Augment de la qualitat del servei 

Perspectiva: PPI - Perspectiva dels processos interns 

Informe associat: Informe de Puntualitat 

Observacions: - 
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Nom: Formació 

Codi: FOR01 

Finalitat: Comptabilitzar la quantitat d’hores de formació que reben els treballadors 
per tal d’adequar-les a les necessitats especifiques de cada moment 

Tipus: Estratègic 

Gestor: JG 

Col·laboradors DS i XP 

Fórmules: Càlcul del total d’hores impartides per treballador, global i per categories. 

∑hores formació / ∑treballadors 

Freqüència 

Mesura/anàlisi 

Mesura: Semestral 

Anàlisi: Semestral 

Font de dades: BBDD de RRHH 

Valors: Zona verda: < 1.8 rati calculat 

Zona groc: < 1,8 i > 1,65 rati calculat 

Zona vermella: < 1,65 rati calculat 

Objectiu estratègic OE13 - Incrementar les capacitats del personal 

Perspectiva: PAR - Perspectiva d'aprenentatge i recursos humans 

Informe associat: S’introdueix el valor manualment a l’indicador 

Observacions: Encara no es té confeccionat l’informe automatitzat de recursos humans 
en el programa de reporting. 

 

  



UOC-EMIT  TFG-SGC  QCI pel transport públic Daniel Serrano 

Pàgina 31 de 77 

Per cada un dels indicadors, i per conservar el treball previ de l’eina de reporting que 
s’utilitza en l’actualitat, es fa penjar per cada un dels indicadors, aquelles imatges de 
resum dels informes que es veu que clarifica i justifica el seu valor. Així per cada 
indicador mostrarem els elements que indiquem a continuació en l’arbre que ens resulta 
de la caracterització anterior: 

 

 Perspectiva de Finances i Creixement PFC: 
· Maximitzar els incentius OE01 

 Indicador: MAI01 
 Informe: màxims incentius i els les quatre imatges de suport per 

cada ítem de la AMB (IQA, IQP, IQR i ISC ) 

 Perspectiva del client PPC 
· Aconseguir usuaris satisfets OE05 

 Indicador: Índex Satisfacció del Client ISC05 
 Informe: Informe general ISC i dos informes de detall 
 Informe de tendències per analitzar el valor evolutiu. 

 Perspectiva dels processos interns PPI 
· Augment de la qualitat del servei OE08 

 Indicador: Sinistres SIN08 
 Informe associat: Sinistralitat general i tres informes amb el detall 

per conductor, línia i localització, a més de les tendències del valor 
històric 

 Indicador: Puntualitat PUN08 
 Informe associat: PuntualitatQbus1 en Excel, generat amb l’eina 

de reporting actual i quatre imatges, una amb els indicadors i de 
detall, per línia, retard-avançament, i les tendències amb un 
resum. 

 Perspectiva d'aprenentatge i recursos humans PAR 
· · Incrementar les capacitats del personal OE13 

 Indicador: Formació FOR13 
 Informe associat: Indicadors de formació, l’informe i les 

tendències 

 

6. Disseny lògic 

6.1 Coneixement que explicitem al sistema 

Com hem vist en els apartats anteriors, l’empresa utilitza una eina de reporting amb la 
que obtenen informes detallats de totes les dades que es necessiten per l'anàlisi dels 
actius. Aquesta eina es connecta a les bases de dades de manera heterogènia i 
descentralitzada, obtenint informes per cada un dels indicadors del mapa estratègic 
actual. Els usuaris se senten còmodes treballant amb els fitxers Excel resultants, així que 
conservarem aquesta característica. Per poder fer front a aquest requeriment, haurem 
d’identificar els informes necessaris per avaluar a cada un dels indicadors i adaptar-los 
al prototip de mapa estratègic que hem confeccionat. 
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El programa que gestiona els informes es pot configurar perquè funcioni de manera 
independent a les accions d'usuari, així que té la capacitat d’automatitzar els processos 
d’obtenció de dades i manufactura dels informes en el temps. D’aquesta manera el 
programa executa les tasques encomanades amb la periodicitat programada i envia per 
correu un avís al responsable quan s’executa la tasca. 

Haurem de modificar el comportament del programa de reporting perquè deixi 
l’informe resultant al nou sistema i escrigui el valor de l’indicador en executar la tasca 
automatitzada, i així disposar d’una única copia de l’informe que sigui disponible i 
unívoca per tots els usuaris que l’hagin de fer servir. 

Hem de considerar el QCI com una eina de gestió i no com un programa per gestionar 
informes, així el canvi de nom, pot contribuir a aquest canvi de mentalitat. El QCI serà 
l’eina de gestió i el qbus el sistema informàtic que el suporta. 

Considerem que posar un nom propi al programa que hem de desenvolupar possibilita 
el canvi i ajuda a no oferir resistència per aquells que van participar en la posada en 
marxa o disseny del sistema implantat. 

La idea d’identificar els desviaments sobre els valors de referència dels indicadors com 
a no conformitats és una idea derivada de la gestió de la qualitat i creiem que no hem 
de mantenir aquesta idea. En el seu lloc hem de marcar els indicadors amb un sistema 
de visualització que estigui acceptat socialment i sigui ràpidament identificable. 
D’aquesta manera optem per la utilització d’una boleta de color com un semàfor, així si 
aquest apareix en color verd serà un indicador correcte, en groc estarà entre els valors 
establerts i en vermell per sota del llindar. 

La cultura empresarial indica que els informes donen la informació de diferents 
indicadors, operacionals i estratègics, però també hi ha diferència d’indicadors marcats 
per l’administració, que, tal i com hem vist a l'anàlisi, tenen el nom de contractuals. Hem 
suprimit aquesta part de la caracterització ja que volem facilitar l’aprenentatge de la 
utilització. Així que per cada un dels indicadors podem annexar els informes que ens 
siguin necessaris, sense entrar a valorar quin tipus d’indicador o tipus d’informe es. 

Així mateix veiem que necessitem que cada un dels indicadors sigui unívoc i avaluable 
de manera simple. 

Hem de fer la valoració dels diferents rols que poden tenir els usuaris davant d’un 
informe. En el moment de l'anàlisi hem vist que els rols són supervisor, administrador, 
supervisor administratiu gestor i col·laborador. 

Aquesta diferenciació representa la diferenciació en una matriu on els indicadors 
estratègics i operacionals esdevenen informes de processos i cal diferenciar qui són els 
supervisor de la gestió de l’indicador o del procés. 

Establim aquí una matriu més senzilla on diferenciarem el rol de gestor/a com a persona 
que pot modificar les dades de l’indicador i el rol de col·laborador/a que són les persones 
que poden consultar aquestes dades sense modificar-les. 

Per ajudar a l’aprenentatge sobre l'anàlisi que es fa dels indicadors, i generar 
coneixement, afegirem un registre d’entrades per cada un d’aquests, així la informació 
podrà ser consultada sigui qui sigui l’encarregat de revisar cada un dels indicadors en 
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qualsevol moment. D’aquesta manera aconseguim que la informació no sigui de cada 
responsable sinó de tots els que col·laboren en el QCI. 

6.2. Requeriments. 

Requeriments funcionals: 

 El sistema ha de permetre mostrar el quadre de comandament integral mostrant 
la informació, fruit de l'anàlisi de la estratègia empresarial. (Objectius 
estratègics, mapa estratègic i indicadors) 

 S’ha de permetre el control d’accés d’usuaris. 
 S’ha de gestionar el paper del rol d’un usuari sobre cada indicador. 
 El sistema ha de permetre la gestió del cicle de vida dels indicadors a través de 

les seves fitxes. 
 S’ha de suportar la visualització dels informes que donen justificació als 

indicadors (Excel, PDF i Imatges). 
 S’ha de poder fer la catalogació dels indicadors, en tipologia, perspectives i 

relacions. 
 Qualsevol col·laborador d’un indicador pot fer ús del registre d’entrades, però es 

diferenciarà l’entrada del gestor de l’indicador. 

Requeriments no funcionals: 

 Volem que tot el treball d'anàlisi que s’ha realitzat en termes de gestió i 
planificació es pugui percebre en tot moment. 

 Volem aconseguir que els usuaris no pateixin un canvi d’entorn amb una corba 
d’aprenentatge massa elevada. 

 S’ha de conservar l'accessibilitat via web que el sistema actual disposa. 
 Ha de mostrar la imatge corporativa de l’organització. 
 S’ha de fer ús de la tecnologia utilitzada actualment: un servidor Internet 

Information Server© de Microsoft© amb una base de dades MyQSL© i un front-
end Javascript© propietari ExtJS. 

6.3 Entitats a modelar 

Indicadors: representen la unitat de informació principal del nostre sistema. Aquesta 
entitat es basarà en la fitxa física que hem definit a l’hora de l’anàlisi. 

Informe: els indicadors han de justificar el seu valor, i ho fan mitjançant l’informe que 
té associat. Amb aquest informe els col·laboradors poden analitzar les dades que porten 
al valor de l’indicador. De l’informe necessitem controlar la versió i l'historial de versions 
. Per cada indicador fixem un mínim d’un informe i un màxim de tres per no complicar 
el sistema. 

Usuari: modelem els usuaris del sistema per poder realitzar el control d’accés d’usuaris 
registrats. 

Administrador: modelem l’usuari administrador, que ha d’acomplir les funcions de 
gestionar el sistema, els usuaris, indicadors i informes de manera diferent a un usuari 
convencional. 

Registre: per cada indicador modelem el registre de canvis i anotacions que el gestor 
cregui convenient. 
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Objectius: definirem els objectius als que els indicadors han de pertànyer per complir-
ho. Aquesta relació en un a varis amb l’indicador, com a mínim a un. 

Perspectiva: definirem les quatre perspectives tal com hem consensuat a l'anàlisi. Cada 
indicador ha de pertànyer a una, i només una perspectiva. 

Tipus d’indicador: definirem els dos tipus d'indicadors que controlarem en aquest 
sistema. 

Rols: per tal de facilitar l’estructura d'usuaris, només definirem dos dels rols dels quals 
disposa el sistema actual. Sempre existirà un gestor per un indicador i la resta d’usuaris 
seran col·laboradors. 

El model resultant del Punt de Vista de la Informació es el següent: 

 
Imatge 15: Model del punt de vista de la informació 

6.4 Casos d'ús 

Definim els casos d'ús del sistema segons les interaccions entre els sistema i els usuaris, 
tenint en compte que existeix el cas especial de l'usuari administrador que interacciona 
de manera diferent amb el sistema que la resta d'usuaris. D'altra banda existeixen dos 
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tipus d'usuari per indicador, el Gestor i el Col·laborador, que interaccionen de manera 
diferent amb cada indicador. 

 CU01: Identificar-se al sistema (Usuari i Administrador) 
 CU02: Sortir del sistema (Usuari i Administrador) 
 CU03: Registrar un usuari al sistema (Administrador) 
 CU04: Modificar les dades d'usuaris (Administrador) 
 CU05: Donar d'alta un nou indicador (Administrador) 
 CU06: Modificar les dades de l'indicador (Gestor) 
 CU07: Esborrar un indicador (Administrador) 
 CU08: Veure les dades d'un indicador (Usuari) 
 CU09: Donar d'alta un nou informe en un indicador (Administrador) 
 CU10: Modificar les dades de l'informe (Gestor) 
 CU11: Esborrar un informe en un indicador (Gestor) 
 CU12: Veure les dades d'un informe (Usuari) 
 CU13: Donar d'alta una entrada de registre en un indicador (Gestor) 
 CU14: Modificar les dades de l'entrada de registre (Gestor) 
 CU15: Veure les dades de l'entrada de registre (Usuari) 
 CU16: Esborrar el registre a l'indicador (Gestor) 
 CU17: Gestionar els rols dels usuaris (assignació i reassignació)(Administrador) 
 CU18: Gestionar els objectius (alta, baixa) (Administrador) 

De la redacció dels casos d’ús podem ajuntar de manera lògica el funcionament per 
paquets. Així doncs, podem ajuntar la gestió d’usuaris i l’autenticació en el paquet 
«Administració del sistema», en el paquet «Indicadors» els casos d’us per als casos de 
modificació, creació, eliminació i lectura dels indicadors del QCI, mentre que al paquet 
«Gestió d’indicadors» gestionem les relacions amb els objectius estratègics i el registre. 
Al paquet «Informes» ajuntem els casos d'us corresponents a l’alta, baixa i modificació 
d’informes així com la relació amb l’indicador. 

Al diagrama de casos d’ús es mostra la relació d’herència d’usuari autenticat com 
generalització del gestor i col·laborador. Això implica, amb la relació amb el cas d’us 
CU01: Identificar-se al sistema, tots tres, usuari autenticat, gestor i col·laborador han 
d’estar identificats correctament per poder realitzar els casos d’us que tenen associats. 

Per augmentar la llegibilitat s’han duplicat els rols d'usuari al diagrama. 

El diagrama de casos d’ús resultant és el següent: 
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Imatge 16: Diagrama de casos d'ús 

7 Disseny del sistema gestor 

7.1 Criteris de disseny 

 El sistema ha d'estar disponible sota entorn web. 
 El front-end ha d'utilitzar el framework ExtJS per la vista de les pantalles. 
 El back-end ha de funcionar sobre una base de dades MySQL. 
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7.2 Disseny de pantalles 

Basarem el disseny de les pantalles en les del sistema existent perquè sigui un entorn 
conegut pels usuaris del sistema, però fent les modificacions adients que hem vist 
necessàries durant l’anàlisi del sistema. 

7.2.1 Pantalla de Login (Identificar-se al sistema) 

 

Imatge 17: Pantalla de Login 

La pantalla d’autenticació és la primera pantalla que veuran els usuaris. Aquests hauran 
d’introduir les seves credencials i si coincideixen amb les que té el sistema passarem a 
veure la pantalla principal o d’inici. Si no es troba l’usuari o no coincideix la contrasenya 
s’informarà amb un quadre de diàleg. 
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Imatge 18: Quadre de diàleg d'error 

7.2.2 Pantalla principal o d’Inici. 

Aquesta pantalla conserva l’arbre al costat esquerre, però els elements del voltant ja no 
estaran. Amb això pretenem acomodar als usuaris que ara utilitzen el sistema a allò que 
van aprendre, però que tinguin en compte que la interfície ha canviat. La interacció amb 
l’arbre és la mateixa, permetent desplegar-ho i clicar sobre els elements, però l’arbre 
conservarà la representació dels indicadors per perspectives i no la categorització i filtres 
actuals. Hem de remarcar que dintre de l’arbre diferenciem entre els elements que el 
componen, i que els indicadors mostraran l’estat al seu costat dret ( a la imatge es veu 
a l’esquerra ). 

Segons les credencials de l’usuari es carrega l’arbre de manera diferent, així el gestor i 
col·laboradors de cada indicador veuen desplegat els informes associats i el botó per 
obrir-lo habilitat, mentre que la resta d’indicadors, a diferencia del sistema actual, es 
veu el seu estat a l’arbre, encara que no es pugi obrir ni desplegar. 

A més es dona importància al mapa estratègic que apareix només entrar al sistema com 
a plana principal i sense haver de clicar enlloc. 
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Imatge 19: Pantalla principal 

En clicar al botó Obrir al costat de l’indicador, veurem a la part d’Informació, les dades 
d’aquest informe, el registre del mateix, i quina relació d’usuaris i objectius té. 
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Imatge 20: Informació de l'indicador 

A la part inferior de la vista d’indicador estarà el registre on l’usuari que gestiona 
l’indicador pot escriure informació rellevant per la gestió del mateix. 

També s’inclou un botó per descarregar el fitxer que genera el sistema de reporting 
automàticament si aquest està disponible. Si l’usuari que visualitza l’indicador no es el 
gestor, el botó per afegir un nou registre romandrà deshabilitat, de la mateixa manera, 
si no està disponible el fitxer Excel del sistema de reporting també apareix el botó de 
descàrrega deshabilitat. 

En clicar sobre un dels informes de l’indicador, si en té, podrem veure les 
característiques del document que justifica el valor d’aquest indicador. Per exemple, si 
l’element és una imatge, com el cas d’utilitzar un dels que existeixen actualment , es 
veurà de la següent manera: 
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Imatge 21: Informe o imatge d'un indicador 

7.2.3 Logout 

En clicar en el botó superior al costat esquerre del nom d’usuari, desconnectem l’usuari 
i tornem a veure la pantalla d’autenticació. 

 

7.2.4 Interacció amb les dades: 

Per l’administració de les dades dels informes, el registre i els indicadors es vol fer ús 
d’un sistema gestor basat en web que permeti de manera ràpida, flexible i segura fer les 
tasques principals de creació, actualització i eliminació amb un entorn agradable. Val a 
dir que serà l’administrador del sistema la persona que s’encarregarà de fer aquestes 
tasques. 

Així que a la barra d’inici, l’usuari administratiu disposarà d’un botó addicional, al costat 
del botó de logout, que el portarà al sistema d’administració de base de dades. 

 

7.3 Selecció de la plataforma 

D’acord amb els criteris i les pantalles definides s’escull treballar amb la base de dades 
utilitzant un front-end que es pot parametritzar per treballar amb les dades que 
necessitem. Aquest sistema es de codi obert i es pot trobar disponible el seu codi font a 
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la web del projecte. Així que disposarem un front-end diferent per la part de les dades 
que per la part dels usuaris del sistema gestor dels indicadors 

Com que la part dels indicadors la hem de codificar amb ExtJS, utilitzarem codi JSON per 
comunicar la base de dades amb el javascript. Per fer aquesta comunicació utilitzarem 
el llenguatge de programació PHP i retornarem les consultes a la base de dades 
formatant els resultats amb la instrucció per codificar en notació javascript.. 

 

8 Implementació del Prototip 

Es realitza el desenvolupament del producte sobre la plataforma escollida en l’etapa de 
disseny 

8.1 Entorn de desenvolupament 

Servidor: 

 Maquina virtual muntada sobre la plataforma d’Oracle VirtualBox. Es configura 
una maquina amb Ubuntu Server (16.04.4 LTS) de 64 bits com a sistema operatiu 
convidat. 

 A la instal·lació del sistema operatiu es selecciona les opcions d'instal·lació com 
servidor web Apache 2 i base de dades MySQL. 

 S'instal·la el front-end de base de dades vfront i es parametritza per funcionar 
pel nostre sistema. 

 S'instal·la també un servidor ftp per copiar les dades del web des de un equip 
remot. 

 

Equip de desenvolupament: 

 S’instal·la el programari Sencha Architect (ver 3.5) per desenvolupar l’entonr 
amb ExtJs. Aquest programa genera el codi font Javascript compilat amb menys 
pes que deixa el codi font sense compilar i ajuda a protegir el codi font. 

 S’instal·la, també, el client ftp Filezilla per pujar el codi escrit del sistema gestor 
al servidor web. 

 

8.2 Implementació de les funcionalitats 

Descrivim, a continuació, les principals funcionalitats del sistema qbus implementades 

8.2.1 Pàgina de login 

Estableix el punt d’entrada amb seguretat a l’aplicació. Com millora del sistema actual 
s’ha realitzat un sistema d’autenticació més segur, codificant la contrasenya de cada 
usuari amb xifratge del costat de servidor, d’aquesta manera s'assegura la privadesa de 
la contrasenya per cada usuari. 
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Imatge 22: Pantalla de Login 

El framework ExtJs ens permet, a més, que el text per la contrasenya (paraula de pas) 
estigui ocult al escriure-ho i que el botó pe fer l’autenticació no ‘s'activi fins que les dos 
caselles continguin text 

 

Imatge 23: Detall introducció de contrasenya 

8.2.2 Pàgina Principal 

La pàgina principal es divideix en tres seccions per la navegació: 

 Capçalera: On es llegeix el nom de l'aplicació, el botó per sortir del sistema, i 
dades de l'usuari que ha obert la sessió 

 Indicadors: On es visualitza l'arbre amb els indicadors. Aquest arbre varia segons 
l'usuari que accedeix ja que es carrega dinàmicament segons les credencials que 
cada usuari té sobre els indicadors. Les Perspectives, Objectius i Indicadors i el 
seu estat son comuns per tots els usuaris, s'activa o no el botó per obrir la vista 
de l'indicador i els elements que hi pengen (informes) per als gestors o 
col·laboradors de l'indicador. A cada element apareix el codi unívoc que el 
representa i per últim trobem l'estat pels indicadors. Aquest estat es calcula 
automàticament amb el resultat de l'últim valor que s'enregistra a la base de 
dades en actualitzar-se l'informe de l'eina de reporting. S'ha codificat de manera 
que es presenta com un semàfor en els casos que hem vist a la caracterització. I, 
a més, per preveure un estat buit, per diferents raons, apareix també la bola de 
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color gres pàl·lid, per informar l'usuari l'estat buit. Afegir que aquesta secció es 
pot col·lapsar al costat esquerre de la plana per deixar més lloc a la part 
d'informació. 

 Informació: A l'entrada, i en tot moment, perquè es una pestanya que no es pot 
tancar, apareix el mapa estratègic amb la relació de causalitat. En aquesta secció 
s'obren i es tanquen els elements de l'arbre que vulguem visualitzar. 

 

Pàgina principal per dos usuaris diferents: 

 

Imatge 24: Plana principal primer usuari 

 

Imatge 25: Plana principal segon usuari 
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Imatge 26: Plana principal amb arbre col·lapsat 

8.2.3 Vista d’Informació 

A la part d’informació hi ha diferents possibilitats de disseny, segons l’element que 
seleccionem de l’arbre. Per un costat tenim la vista d’indicador, on veurem la fitxa de 
l’indicador amb la informació d’aquest. Per altre costat tenim dues vistes més per els 
elements que pengen dels indicadors. Els informes es poden veure com un marc html 
(iframe) per visualitzar correctament els documents amb format PDF, o bé, es pot 
configurar com imatge, de manera que aquesta s’ajusti a l’amplada de la pestanya. Això 
es configura a través de l’alta d’un informe al backend. 

 
Imatge 27: Vista fitxa de l'indicador 
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En el cas del gestor d’un indicador, s’activa el botó per afegir un registre, al clicar, s’obre 
un formulari per afegir el text que es guardarà a la base de dades. 

 
Imatge 28: Funcionalitat d'afegir registre 

Cal notar que d’haver-se enregistrat a l’indicador un informe adjunt ( per ús serà el fitxer 
Excel resultat de l’automatització del programa de reporting) estarà actiu el botó de 
descàrrega del fitxer, on ens podrem baixar la darrera versió del document. 

 
Imatge 29: Funcionalitat descarrega d'informe 

8.2.4 Backend amb vfront 

Per l’administració dels indicadors, usuaris i els rols ens hem d’identificar amb un usuari 
pertinent al grup d’administradors, així, al entrar al sistema tindrem actiu i visible el botó 
d’administració que ens portarà a la gestió de base de dades: 

 
Imatge 30: Detall botó per administrar 
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El sistema ens ofereix la possibilitat d’entrar dinàmicament les dades de manera 
homogènia, així la visualització es la mateixa segons l’element que vulguem crear, editar 
o eliminar, des de la vista en formulari o la vista de graella. 

Per al cas dels indicadors i a mode d’exemple es mostra la plana principal on triar 
l’element a configurar i el cas de la vista formulari dels indicadors inserits al sistema 

 
Imatge 31: Entrada al vfront 

 

Menú de les taules que hem deixat disponibles per l’administració 
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Imatge 32: Taules editables 

Vista formulari per el cas dels indicadors. 

 

Imatge 33: Formulari per gestionar els indicadors 

Vista graella per els indicadors: 
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Imatge 34: Graella per veure els indicadors 

 

9 Pla d’implantació 

Es presenta, a continuació, una guia d’ajut per elaborar el pla d’implantació que s’ha de 
completar amb la finalització i desenvolupament del sistema del qual hem realitzat el 
prototipatge, s’hagin efectuat les proves de qualitat necessàries i s’hagi realitzat 
l’acceptació funcional tant del sistema gestor com de les modificacions sobre el sistema 
de gestió estratègica que es proposa seguir. 

Així es recomanen les següents accions per fer la implantació correcta del sistema 
presentat: 

 Presentació institucional de la maqueta: Com que es va realitzar una presentació 
prèvia a la direcció de l’organització, es convenient presentar el prototip 
construït per mostrar les modificacions. 

 Presentació a l’àrea de gestió estratègica: Com equip encarregat de portar 
endavant la iniciativa del quadre de comandament integral es creu convenient 
presentar les conclusions d’aquesta feina a aquesta àrea de l’organització per 
analitzar conjuntament tant el mapa obtingut com l’eina de gestió. 

 Definició de l’equip de treball: S’haurà de definir per cada un dels indicadors 
aquelles persones que actuaran com gestors i les persones que col·laboren en la 
definició i treball dels indicadors. També es veu necessari informar els 
responsables de cada àrea que son els gestors d’aquests sistema de gestió 
perquè donin el seu recolzament. 
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9.1 Formació 

S’haurà de definir en el Pla de formació de l’organització, unes jornades per fer la 
implantació del sistema gestor. Així es veu recomanable jornades específiques per 
mostrar el sistema als gestors per un costat i els col·laboradors per altre, així com un dia 
específic per fer la posada en marxa, com un esdeveniment per fer el tret de sortida i 
començar a fer servir l’eina de manera habitual. 

9.2 Integració 

Les accions que ha de servir de guia per posar en marxa el sistema al si de l’empresa son 
les següents: 

 Configurar la base de dades del sistema als servidors de l’empresa, o, si es veu 
necessari, a servidors externalitzats propietat de l’empresa 

 Carregar les dades necessàries dels usuaris i els informes existents a aquests 
servidors. 

 Fer les proves necessàries de funcionament i càrrega amb els sistema amb dades 
reals, això es, com a servidor de dades i sistema gestor, així els informes font de 
dades estaran ubicats aquí. 

9.3 Implantació, proves i acceptació del sistema gestor 

Es preveu que es puguin realitzar dos tipus de proves per disposar el corresponent pla de 

proves per a l’execució i valoració del sistema 

 Proves funcionals: es realitzaren per part dels tècnics de l’equip que s’encarrega 

de la implantació 

 Proves d’acceptació: el personal que s’encarregarà de fer servir el sistema gestor 

determinar l’eficiència i qualitat percebuda del sistema. 

9.4 Posada en marxa 

Per la posada en marxa es carregaran les dades completes per començar a operar en 
real. Així s’establiran els protocols de comunicació i ús del sistema d’acord amb els rols 
d’usuari establerts a la primera fase de definició. 

Una vegada es conclou la implantació es recomana elaborar el pla de manteniment per 
les incidències que puguin ocórrer i un pla per proveir de modificacions i evolucionar el 
sistema en el futur. 

 

10 Valoració econòmica 

Per la realització del projecte no caldrà infraestructura especial, es compta amb allò 
necessari per enllestir les accions, i es farà ús de la infraestructura existent. 

Així doncs la base de la valoració econòmica passa per el capital humà i el sou d’aquest. 
Per realitzar la valoració es tindrà en compte els perfils necessaris per cada una de les 
diferents tasques, i el perfil professional o rol necessari per portar-la a terme. 
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Així doncs per les tasques d'anàlisi(30h) i disseny (20h) del QCI es necessita el rol 
d’analista, que el realitzarà un oficial administratiu al preu d’hora indicat. Per l’anàlisi 
(20) i disseny (20h) del sistema gestor es necessari un desenvolupador i per fer les proves 
i implantació un analista informàtic. A més serà necessari un cap de projecte per portar 
la planificació i gestió del projecte 

Tots els preus son sense l’impost IVA. 

  

Tasca Hores Rol Preu/Hora Total 

Planificació/gestió 25 Cap de projecte 60 € 1.500€ 

Anàlisi i disseny formal del QCI 50 Analista QCI 40€ 2.600€ 

Anàlisi i disseny del sistema 

Construcció sistema 

40 

113 
Desenvolupador 50 € 7.650€ 

Proves i implantació 22 Analista 50 € 1.100€ 
 

12.850 € 
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11. Conclusions 

 

En aquest apartat exposem les conclusions extretes del nostre anàlisi. Farem un 
recorregut explicant allò que hem après, fent una reflexió sobre l’assoliment dels 
objectius, com s’ha seguit la planificació i quines línies de treball es deriven d’aquest. 

 

11.1 Lliçons apreses 

 

La premissa inicial per elaborar un projecte es tenir clar les necessitats que s’han de 
cobrir i quines son les eines adients per fer-ho. Amb aquesta informació serem capaços 
d’elaborar un pla que en un primer moment pot no estar massa acurat, però gracies al 
cicle de vida de la gestió de projectes serem capaços de reconduir-lo i ser més realistes 
amb els objectius marcats.  

 

Has d’analitzar la visió, missió i valors de la teva empresa per saber si ets eficient en la 
gestió del teu negoci, ja que son els trets que defineixen la teva estratègia més enllà de 
la salut econòmica-financera de la teva organització. 

 

La tecnologia ens ha de permetre facilitar la gestió de l’actiu més important que genera 
una empresa per el seu propi benefici, el coneixement. Així que invertir en temps, 
recursos i personal en aquesta gestió ha de ser una prioritat ja que aquest coneixement 
s’ha de crear, administrar i conservar mes enllà de persones concretes. No obstant no 
podem oblidar que son persones concretes les que tenen la darrera paraula. 

 

11.2 Assoliment dels objectius 

 

Hem aconseguit realitzar el prototipatge del QCI amb el mapa estratègic inclòs a partir 
de la informació sobre el pla estratègic que l’empresa ens ha facilitat. Així doncs, podem 
concloure que els objectius que ens havíem marcat a priori, han estat acomplerts en la 
seva totalitat. 

 

11.3 Anàlisi de la planificació i metodologia 

 

Derivat de la falta de experiència portant projectes reals, la planificació inicial no es va 
portar a terme ja que no era conscient de l’envergadura del treball a realitzar. Però 
gracies a la revisió posterior aquest fet es va poder mitigar i es va poder ser més concís 
fins la consecució final. 
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El treball per portar a termini tant el sistema de gestió com el programari es veu positiu 
des de la seva concepció, gracies a haver participat en la implantació de la primera versió 
del sistema. 

 

Ha estat una sort haver detectat a temps la resistència al canvi. Gracies a aquest fet, la 
comunicació amb la direcció i els òrgans de gestió de l’empresa s’ha basat en el respecte 
a la solució que tenien implantada, i així ha estat ben acceptat l’anàlisi que hem fet del 
seu sistema. 

 

11.4 Línies de treball futur 

Completar el quadre de comandament integral una vegada existeixi l’acceptació per part 
de l’empresa del mapa estratègic, encara que aquest es podria modificar si s’escau. 

 

Suprimir el sistema de reporting amb el que es justifica els valors dels indicadors amb la 
integració de les dades a l’aplicació per que sigui capaç de reportar les mateixes dades. 

 

Integrar l’administració de les dades del backend (vfont) a l’entorn de l’aplicació qbus 
(ExtJs) perquè sigui més senzilla i intuïtiva per tots els usuaris. 

 

Ja que l’empresa no només està present a l’àmbit del transport públic, sinó que està 
creixent en l’àmbit de la prestació de serveis generals (transport discrecional, interurbà, 
i nous medis de transport), hauria d’aprofundir en la seva estratègia per afrontar aquests 
reptes. 

 

Al finalitzar aquest treball ens hem adonat que l’eina està suficientment preparada per 
aplicar-se a qualsevol tipus d’empresa ja que pot suportar qualsevol tipus de quadre de 
comandament definit. 
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12. Glossari 

 

QCI: Quadre de Comandament Integral (Knowledge Manegement - KM) 

SGC: Sistema Gestió del coneixement (Balanced Scorecard  - BS) 

EDT: Estructura de descomposició del treball (Work Breakdown Structure WBS) 

Reporting : Sistema de gestió basat en documents 

IQA: Índex de qualitat en l'atenció als clients. 

IQR: Índex de qualitat en les reclamacions. 

IQP: Índex de qualitat de les parades. 

ISC: Índex de satisfacció dels clients 

CRM: Costumer Relationship Manegement. En referim aquí a un programari dissenyat 
per l'empresa que porta la gestió de la relació amb els usuaris. 

CMI: Cuadro de Mando Integral, sistema QCI actual de l'entitat. 

Nitbus: servei d'autobusos que opera en horari nocturn. 

Leasing: sistema de lloguer de vehicles, en aquest cas per part de l'administració que 
lloguen autobusos a les empreses concessionàries. 

Excel: programari privatiu de fulls de càlcul de la companyia Microsoft, en aquest cas, la 
majoria d'informes estan basats en aquest format. 

HTML: Format d’hipertext popularitzat per internet. 

KPI: Key Performance Indicators. Indicadors clau o estratègics. 

RSC: Responsabilitat Social Corporativa. En aquest cas es una millora en el sistema de 
gestió de l'organització. 

CRUD: Acrònim de Crear, Llegir, Actualitzar i Esborrar en Anglès 

Dashboard: panell, es refereix a la relaxació de l'aplicació d'alguns quadres de 
comandament. 

IIS. Internet Informacion Server. Servidor de planes web de la companyia Microsoft. 

Front-end: Es la part del programari que interactua amb els usuaris 

Back-end: Es la part del programari que processa l’entrada des de el front-end, en lo que 
fa referència a llocs web, es la part d’administració. 

Javascipt: Es un llenguatge de guió (script)  basat en objectes que se sol utilitzar per 
generar codi interpretable per un navegador web 

ExtJS: Es un entorn de treball iteratiu per construir aplicacions web utilitzant codi 
interpretat pel navegador. 

Frame: Es una etiqueta del llenguatge html per mostrar un marc estatic 

Iframe: Es una etiqueta del llenguatge html per mostrar un marc interactiu. 
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14. Annexos 

Annex 1 Guia Instal·lació 
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Annex 2 Informe executiu inici del projecte 
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Annex3 Primer informe de seguiment 
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Annex 4 Segon informe de seguiment 
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