
La teva administració
en 3 clicks. 



L'origen.



El problema.

Per què les administracions i la burocràcia

van tan endarrerits respecte la societat?



#1 Retard tecnològic

Ús de tecnologia antiquada/software
 

Desenvolupament de software "a casa"



#2 Bretxes

Connectivitat
Hardware

Capacitació digital 
Capacitació administrativista



#3 Resistència al canvi

Canvis no "citizen oriented" 
Por a innovar

Sensació de pèrdua de control



#4 Complexitat

Administracions i processos massa complexos
Llarg, lent i difícil



La solució.



Reinventar des del
costat del servei

serveis "citizen oriented"



Reinventar des del costat
de la funcionalitat

de pull a push
eficiència en temps i recursos
empatia
de PC a smartphone
de formularis a automatització,
usabilitat, simplificació i Big Data
Llenguatge clar



Funcionalitats. 

Integració dels gestors d'expedients

Signatura electrònica

Espai personal Autoliquidacions i passarel·la pagament

Tràmits

Copresa de decisions / Enquestes

Notificacions i comunicacions Integració serveis via oberta AOC i AGE



Qui som?



Judith Bayés

DIRECCIÓ DE PRODUCTE

Va estudiar ciències polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i anys més tard va fer estudis post universitaris a la UOC en Administració 
electrònica i la seva regulació jurídica.

El gruix de la seva experiència professional es troba en l'àmbit de l'administració, començant a la Facultat de Dret Administratiu de la UAB, i 
posteriorment al món local, als Ajuntaments de Lloret de Mar, Banyoles, Berga, Palau Solità i Plegamans, entre d'altres. També va ser assessora 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió i Oficial del Gabinet de la Presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, durant dues 
legislatures.

L'equip. 



Roger Alasà

DIRECCIÓ TECNOLÒGICA 

Amb més de 12 anys d'experiència en el sector tecnològic, el Roger va cursar els seus estudis d'Enginyeria informàtica a la UOC. Tanmateix 
mentre estudiava va treballar a l'administració, en aquest cas a l'òrgan de Recaptació BASE de la Diputació de Tarragona, temps que va adquirir 
experiència no només sobre tecnologia aplicada a les administracions, sino també coneixements d'administració electrònica.

Al llarg dels anys ha estat en diferents empreses del sector tecnològic on ha aprofundit en els seus coneixements de Java, Play Framework, SBT, 
JS, NodeJS, NPM, Angular, Docker, Jenkins, PostgreSQL, Linux, Agile, Unity, C#, Python, JS, TDD, DDD, MVC, SOLID, Jenkins, Git, GitLab, Git 
Modules, Bitbucket, Rider, Visual Studio Code, flutter, entre d'altres.

L'equip. 



Members&Partners. 
 



Participacions. 



La teva administració 
en 3 clicks 

Contacte
+34 606 400 374

E-mail
hello@apptramit.com

Lloc web
www.apptramit.com

http://www.apptramit.com/

