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La Seu d’Urgell

i 130 punts de servei

Hem duplicat la nostra
facturació en solament 5 anys

245 professionals de TI, 
i en creixement. 

Girona



És un conjunt de solucions i serveis per 

optimitzar la gestió interna de les 

Administracions Públiques i oferir un 

millor servei a la ciutadania.

Què és eCityclic?



La nostra experiència en l’Administració electrònica

Disposem de més 15 anys en 

solucions per les Administracions 

Públiques.

+ 1.250 
Projectes 

15
Anys d’experiència

Hem realitzat més d’un miler 

d’implantacions de solucions per a 

l’Administració Pública.

+50
Especialistes

Som un ampli equip de tècnics  i 

consultors especialistes en 

Administració Pública electrònica.



Eines internes per a l’Administració Pública

Accessibilitat para la Ciutadania

Serveis de Consultoria

Les nostres solucions 

l’Administració Pública Digital
per a implantar



La nostra experiència i capacitat ens permet 

oferir la solució concreta que necessita la teva 

Administració i poder posar-la en 

funcionament ràpidament. 

Per què eCityclic?



Quins són els nostres punts forts?

Integracions a mida

Ens integrem a terceres aplicacions i serveis 

d'altres proveïdors.

Modular i pràctic

Coneixem els problemes de la teva 

Administració per a oferir-te una solució 

eficaç i ara.

Cost Reduït

Oferim un cost ajustat a les necessitats del 

ens, garantint una alta qualitat tècnica i 

pràctica.

Terminis ajustats

Establim prioritats per assolir els 

objectius a curt termini i garantir la 

transformació. 

Treball en equip

Som un ampli equip multidisciplinari 

format per tècnics i especialistes en 

Administració Pública. 

Innovació y col·laboració

Creem sinergies amb les Administracions 

per dissenyar solucions de forma 

col·laborativa. 



Quins són els teus beneficis?

Eficiència

Millora la tramitació, compleix amb els 

temps i estalvia en costos materials.

Ciutadania

Satisfà les necessitats dels teus ciutadans i 

millora dels serveis públics.

Transparència

Garanteix l'accés a la informació i promociona el 

bon govern.

Plena Validesa Legal

Assegura el compliment de la llei en tots els 

teus tràmits.



Liderar la cultura del canvi

Evolucionar amb cada pas

Treballar en objectius a curt termini 
mantenint la visió a llarg termini

Identificar i eliminar obstacles

Comunicar la visió

Establir una visió

“Apliquem una metodologia 
d'implantació personalitzada per 
a cada ens públic.”

La nostra metodología d’èxit



Confien en nosaltres

Ajuntament de Bellpuig



Confien en nosaltres



Proveïdors del Consorci AOC

Versió 2.0.

Portal de Transparència

Tràmits electrònics pels ciutadans

Registre de representacions i apoderaments

Portal de Seu electrònica



Congrés Nacional de Innovació i Serveis Públics (CNIS)

Premi “Plan de Innovación para 

Administraciones Públicas 2016” 

Solució premiada: Catàleg Integral de Serveis (CIS)



El  gestor  d ’expedients  Online



1Open Data

La plataforma de gestió municipal, modular 

y que permet una gestió intel·ligent a les 

Administracions Públiques en la gestió 

d’expedients. 

El gestor d’expedients Online



Naixement de Anexaclic

Un ens amb una gran estructura i amb la necessitat 

d’un sistema per a optimitzar la seva gestió interna.

10 anys tramitant electrònicament

Des de l’entrada de la Llei 11/2007 ja disposaven d’un 

90% dels seus expedients en format electrònic.

+ 350 treballadors

“Es va aprofitar el seu  Know how per a crear una solució innovadora.” 



Normativa

Llei 39/2015, de Procedimient Administratiu Comú

Art. 70. Expedients electrònics

2. Els expedients tindran format electrònic i es formaran

mitjançant l'agregació ordenada de tots els documents,

proves, dictàmens, informes, acords, notificacions i altres

diligències hagin d'integrar-, així com un índex numerat de

tots els documents que contingui quan es remeti. Així

mateix, ha de constar en l'expedient còpia electrònica

certificada de la resolució adoptada.

Art. 53. Drets del interessat

d) A no presentar dades i documents no exigits per les

normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja

es trobin en poder de les administracions públiques o que

hagin estat elaborats per aquestes.

Art. 16 . Registres

5. Els documents presentats de manera presencial davant

les administracions públiques, han de ser digitalitzats.



Facilitat d’ús

Beneficis de Anexaclic

La interfície és accessible i simplificada 
permetint un ràpid aprenentatge. 

Sense llicenciament 

Usuaris il·limitats i amb disponibilitat 
d’accessos als connectors via WebServices 
(API pública).

Ràpida implantació

Implantació total de Anexaclic en terminis 
ajustats i reals.

Seguretat

Possibilitat d’allotjament en servidors 
propis, o servidors cloud que garanteixen el 
ENS.



Mòduls de Anexaclic

Expedients

Registre E/S

PortaSignatures

Documents

Gestiona, consulta i tramita els expedients electrònics.

Realitza els assentaments de entrada i sortida al Registre.

Permet la gestió de la signatura electrònica dels documents.

Digitalitza, crea i gestiona tots els documents electrònics. 



Mòduls de Anexaclic

Secretaria i Òrgans

Business Intelligence

BPM Workflow

Tercers

Administra i gestiona els decrets, propostes i sessions.

Disposa d’un panell amb les estadístiques més destacades. 

Permet definir fluxos de treball dels procediments.

Disposa d’una base de dades única d’interessats i representants. 



Gestiona

Facilita la gestió de tots els expedients de forma que es pot fer un seguiment complet des de 
l'inici fins al tancament.

Mòduls de Expedients

Tramita

Permet tramitar els procediments sense guiar o de forma guiada (Workflow).

Notifica

La plataforma està completament integrada amb altres solucions (com e-Notum), permetent  
realitzar les notificacions de forma automatitzada.

Consulta

Permet consultar i visualitzar de forma ràpida i senzilla la informació de tots els expedients.



Proposta

Inicia les propostes dels òrgans individuals i col·legiats del teu ens per a poder presentar-los en 
les sessions.

Mòduls de Secretaria i Òrgans

Proposta

Tramita les propostes entre els diferents membres i distribueix la documentació a altres 
òrgans.

Sessions

Gestiona i publica les sessions del ple i altres òrgans amb la solució de Àudio-Vídeo Actes.

Possibilitat d’integració de la secretaria amb el PleDigtial. 



Anexaclic disposa de serveis Web REST per a integrar amb altres 
aplicacions i serveis de tercers.

Integracions

Carpeta Ciutadana i Empresa

*Estem en procés d’homologació del model e-SET.

e-NOTUM

PortalTransparència

e-SET

Carpeta Empresa

PSIS

e-TRAM

RegistreUnificat.MUX



La tecnologia utilitzada per a cada capa:

Capa de dades:

– Spring Boot

– Spring Data JPA

– Spring Data REST

– Spring Security

Capa de presentació:

– AngularJS

– JQuery

– Bootstrap

Els serveis REST són compatibles amb

qualsevol sistema i permet desenvolupar

altres tipus d’aplicacions (mòbils,

d’escriptori, etc...) utilitzant els mateixos

accessos.

AngularJS aporta una gran rapidesa al

sistema i millora l’experiència del usuari,

ja que habilita el funcionament de

l’aplicació web com si fossi una aplicació

del escriptori.

Característiques de Anexaclic



Llei 39/2015 i Llei 40/2015

Llei de Transparència i Bon Govern

Llei de Firma electrònica

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)

Electronic Identificaction

Authentication and trust Services (eIDAS)

Marc normatiu



Implantacions actuals de Anexaclic

Ajuntament de Bellpuig

Ajuntament 

de Albesa



93 492 41 51 www.ecytyclic.com hola@ecityclic.com

https://www.facebook.com/ecityclic/
https://www.facebook.com/ecityclic/
https://plus.google.com/u/0/106983883628402439730
https://plus.google.com/u/0/106983883628402439730
https://www.linkedin.com/company/10977690/
https://www.linkedin.com/company/10977690/
https://twitter.com/eCityclic
https://twitter.com/eCityclic

