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ENGINYERIA INFORMÀTICA 

 

MEMÒRIA PREVIA DEL PROJECTE: 

APLICACIÓ WEB PER AL CONTROL DE PRESSUPOSTOS D’UNA 

EMPRESA 

 

 

 

 

 

Signatura de l’estudiant 

 

 

 

Nom: Eric Ros Minguell 

Data: 8 de Gener de 2012 

Signatura del director/a o directors/es 

 

 

Nom/s: Ramón Grau Sala 

Dpt: Ciències de la computació 

Data: 

 

NOTA: Presentar un informe previ sense que estigui correctament omplerta aquesta caràtula 

significa la no acceptació per part de la comissió de docència de l’informe amb les conseqüències 

que això comporta: impossibilitat de presentar aquest projecte en el curs actual.  
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L’informe previ ha de contenir els següents punts: 

 

1. Objectiu/s del projecte 

L’objectiu principal del projecte és establir una aplicació web per a l’empresa on treballo, la 

qual necessiten una aplicació per agilitzar la creació, modificació i control dels pressupostos 

que realitzen. L’àmbit de l’empresa és el món de les tecnologies de la informació i es dediquen 

a fer projectes per a empreses i ajuntaments d’arreu d’Espanya. 

El projecte consistirà en dur a terme una aplicació web capaç de gestionar tots els temes 

relacionats amb pressupostos, inserció de clients, proveïdors, creació de projectes i descripció 

dels apartats dels projectes (Software, Hardware i Serveis). 

 

2. Breu introducció a l’estat del art del tema proposat 

Prèviament al desenvolupament de l’aplicació es va mirar el mercat i les aplicacions 

disponibles per aquest tipus de conceptes, el principal problema és que el sistema de treball de 

l’empresa i els requeriments de l’aplicació no concordaven amb cap software existent 

actualment. Per aquest motiu, es va decidir de realitzar una aplicació personalitzada en aquesta 

empresa. 

 

3. Estudi de viabilitat del projecte 

Una vegada analitzats els requeriments de l’empresa respecte al software desitjat, es va veure 

com hi havia varis pilars principals a desenvolupar: mòdul de clients, mòdul de proveïdors, 

mòdul de personal (de l’empresa), mòdul de projectes. 

A més a més, aprofitant el desenvolupament d’aquesta aplicació, es va parlar amb direcció 

d’empresa i es va acordar d’incloure altres aspectes no relacionats directament amb els 

projectes, però que facilitarien molt la feina d’oficina, aquests aspectes són, per exemple, el 

control de material promocional de l’empresa que es proporciona durant la realització d’un 

curs de consultoria, aquest material es guarda en un magatzem de l’oficina i pot ser molt 

variat: estoigs, maletes, samarretes, llibretes de notes, bosses, etc... D’aquesta manera es pretén 

tenir un control sobre la quantitat d’ítems de cada material i, evitar en tota manera, el 

recompte manual d’aquests ítems, que pot arribar a ser molt costós. 
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4. Planificació temporal del treball 

El projecte ha estat planificat inicialment en 8 mesos, des d’octubre fins a Maig, ara bé, per 

diversos motius la planificació inicial no s’ha dut a terme al peu de la lletra, i ha tingut diverses 

variacions durant el desenvolupament del projecte. A continuació es detallen els diferents 

punts del projecte i la seqüència de desenvolupament inicialment plantejada: 

 

Octubre 

- Creació de servidors web i base de dades on s’allotjarà l’aplicació. 

Novembre 

- Desenvolupament del mòdul d’accés a l’aplicació i del mòdul de personal de 

l’empresa: alta, baixa i modificació de treballadors. 

Desembre 

- Desenvolupament del mòdul de clients. 

- Desenvolupament del mòdul de proveïdors.  

Gener 

- Desenvolupament del mòdul de projectes. 

Febrer 

- Desenvolupament del mòdul de finances. 

Març 

- Desenvolupament dels mòduls auxiliars: control d’estoc de material, manteniment 

d’articles Software i Hardware i desenvolupament d’altres mòduls possibles. 

Abril 

- Etapa de proves, validació i realització de petits canvis si calen. 

Maig 

- Elaborar la documentació final, reunint les documentacions parcials de cada mòdul 

desenvolupat. 
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Diagrama de Gantt del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Altres comentaris 

 

 


