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Desenvolupament d’un sistema per a detectar i gestionar les incidències del mobiliari 
públic (punts de llum, semàfors, càmeres i pilones)  a Sant Cugat del Vallès.  
 
El sistema s’integra pels següents aplicatius: 
 
 
 Aplicació per a dispositius mòbils amb sistema operatiu Android que serveix per a 

que els usuaris i tècnics del municipi puguin reportar incidències amb una sèrie de 
dades associades útils per a la seva gestió. 
 
 

 Visor web : 
 
• (versió mòbil) que té com a finalitat visualitzar les incidències enviades al 

sistema des de l’APP mòbil. Dissenyat per a dispositius amb pantalles 
reduïdes i desenvolupat per a que prioritzi la rapidesa en la càrrega de les 
dades. 

 
• (versió d’escriptori) que té com a objectiu, a part de visualitzar les 

incidències, poder realitzar filtres sobre les mateixes i permetre la 
descàrrega de les dades del sistema en diferents formats. 
 

 
 

 Gestor web de la base de dades que permet, a través d’un accés restringit, 
administrar d’una forma senzilla la base de dades on s’allotgen les incidències 
enviades al sistema. 
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Objectius generals: 
 
 Incloure a la ciutadania en el procés de manteniment i gestió del mobiliari públic. 
 Millorar la qualitat, transparència i rapidesa del manteniment i la gestió del mobiliari 

públic. 
 Millorar la connexió ciutadà-Ajuntament. 
 Abaratir els costos del manteniment i la gestió del mobiliari públic. 

 
Aplicació mòbil: 
 
 Realitzar un enviaments d’incidències al sistema amb una sèrie de dades associades. 
 Visualitzar les incidències pròpies i totals del sistema. 
 Ha de funcionar a la majoria dels dispositius mòbils amb sistema operatiu Android.  

 
Visor web (versió mòbil): 
 
 Visualitzar totes les incidències enviades al sistema.  
 La càrrega del visor web, en la seva versió de mòbil, ha de ser especialment ràpida. 
 
Visor web (versió d’escriptori): 

 
 Visualitzar totes les incidències enviades al sistema. 
 Realitzar filtres per visualitzar aquelles incidències que l’usuari o tècnic creguin 

convenients. 
 Conversió de les dades en altres formats. 
  
Gestor web de la base de dades: 

 
• Millorar l’eficiència d’administració de la base de dades remota. 
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 Càrrega de la BD SQLite. 
 
 Comunicar una incidència 

del mobiliari públic. 
 
 Accés al visor web (versió 

mòbil). 
 
 Visualitzar “les meves 

incidències”. 
 

 Accés a l’àrea privada de 
l’aplicació (botó menú). 
 

 Enllaç a la pàgina web de 
l’ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 
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 Càrrega d’una ListView amb 
els tipus de mobiliari. 
 

 Barra de progrés (1/4). 
 

 



INTRODUCCIÓ 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

COMUNICA & REPARA 

- Esquema 

- Aplicació mòbil 

- Visor web (versió mòbil) 

- Visor web (versió d’escriptori) 

- Gestor web de la base de dades 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 Càrrega d’una ListView on 
es mostren les incidències 
associades al tipus de 
mobiliari anteriorment 
seleccionat. 
 

 Barra de progrés (2/4). 
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 Detecció automàtica dels 
serveis d’ubicació. 
 

 El sistema té preferència 
pel servei d'ubicació amb 
un marge d’error menor 
(satèl·lit < WiFi < xarxes 
mòbils). 
 

 Barra de progrés (3/4). 
 

API Google Maps (V2) 
 

 Representació gràfica de 
les coordenades damunt 
d’una base cartogràfica de 
Google (s’actualitza quan 
el sistema rep noves 
coordenades). 
 

API  de codificació geogràfica 
de Google 

 
 Obtenció de l’adreça més 

pròxima a les coordenades 
geogràfiques obtingudes. 
 

 Actualització puntual per 
evitar sobrecarregues del 
sistema. 
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 Referència geogràfica 
(opcional). 
 

 Correu electrònic 
(obligatori). 
 

 Observacions (opcional). 
 

 Possibilitat d’adjuntar una 
fotografia amb una 
aplicació de càmera del 
terminal mòbil.  
 

 La fotografia realitzada es 
representa en un 
ImageView. 
 

 Reducció automàtica de la 
resolució de la imatge. 
 

 Barra de progrés (4/4). 
 



INTRODUCCIÓ 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

COMUNICA & REPARA 

- Esquema 

- Aplicació mòbil 

- Visor web (versió mòbil) 

- Visor web (versió d’escriptori) 

- Gestor web de la base de dades 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 Visualització de totes les dades associades a la 
incidència. 
 

 Al fer clic al botó “Enviar” s’envien les dades 
generades a la base de dades del dispositiu mòbil 
(SQLite) i a la base de dades remota (MySQL). 
 

 Es necessita tenir accés a internet per enviar la 
incidència. 
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 Visualització del visor 
web (versió mòbil). 
 

 Noves icones a l’Action 
Bar. 



INTRODUCCIÓ 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

COMUNICA & REPARA 

- Esquema 

- Aplicació mòbil 

- Visor web (versió mòbil) 

- Visor web (versió d’escriptori) 

- Gestor web de la base de dades 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 Visualització de totes les 
incidències allotjades a la 
base de dades SQLite. 
 

 Clic sobre un element de 
la llista s’obre un resum 
de la incidència. 
 

 Si es manté seleccionat un 
element s’obre una 
finestra emergent amb 
dues opcions: visualitzar o 
esborrar la incidència. 
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 Accés restringit per visualitzar totes 

les dades allotjades a la base de 
dades remota MySQL. 
 

 Es necessita tenir accés a internet. 
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 Filtres per visualitzar les incidències seleccionades. Per tipus de mobiliari i per 
cadascuna de les incidències associades a cada tipus de mobiliari. 

 Arxiu en format excel amb les incidències filtrades en el visor. 
 Arxiu en format Shapefile (SHP) amb totes les incidències allotjades en el sistema. 
 Canvi de base cartogràfica. 
 Accés a: 

- Descarregar l’arxiu instal·lable de l’aplicació mòbil. 
- Visor web (versió mòbil) 
- Accés al gestor web de la base de dades MySQL 
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 Filtre per punt de llum. 
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 Excel (punts de llum). 
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 Shapefile 
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 Canvi de base cartogràfica 
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Conclusions: 
 

 Els objectius inicials s’han assolit satisfactòriament. 
 

 S’han desenvolupat aplicatius que no estaven programats en els 
objectius inicials. 
 

 El projecte té continuïtat 
 

 

Propostes de futur: 
 

 Desenvolupar l’APP mòbil per a iOS. 

 Programar l’APP amb Android Studio (IDE oficial des de 2015). 

 Connectar el sistema amb les diferents xarxes socials. 

 Gestor web de la base de dades dins de l’aplicació mòbil. 

 Traducció d’idioma (actualment només es tradueix automàticament l’APP). 

 Registre històric de les incidències esborrades. 

 Incorporar la funcionalitat de clúster al visor web (versió d’escriptori). 

 Incorporar la funcionalitat de navegació fins al punt de la incidència amb 

Google Maps als visors. 

 Ordenar les dades segons el atribut seleccionat al gestor web de la base de 

dades. 

 
 
 


