
Conferències
Firma Electrònica
Dilluns, 24 d'octubre de 2005

El creixement de l'ús d'Internet ha fet que els
professionals entrin en un món en línea, aspecte
fonamental per als despatxos dels Graduats Socials.

L'establiment d'un nou marc legal i fiscal per al
reconeixement dels documents electrònics sobre la
base de l'ús de la firma electrònica reconeguda,
suposa una oportunitat única per a les empreses i els
professionals dedicats a l'assessorament, els quals
necessiten integrar en la seva activitat diària els
avantatges i les prestacions que aporta la Firma
Electrònica Reconeguda (tràmits amb l'Administració,
emissió i recepció de factura telemàtica, correu
electrònic segur, desmaterialització de documents,
gestió de tràmits interns o amb tercers…)

Les organitzacions i empreses hauran d’adoptar la
firma electrònica com a recurs per reduir costos i
millorar els seus processos, tant interns com amb
proveïdors, clients i, òbviament, amb l'Administració.
El Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
ha creat i posat en marxa, juntament amb l'ANF
(Associació Nacional de Fabricants), la Firma
Electrònica a la qual hi accediran amb condicions
molt especials els Graduats Socials col·legiats en
exercici, gràcies a la col·laboració de Mutual Cyclops.

Per explicar-nos el seu funcionament i utilitats, hem
organitzat aquesta reunió informativa.
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Lloc: Sala d'actes de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de
Graduats Socials de Tarragona
c. Estanislau Figueres, 17
43002 Tarragona

Data: 24 d’octubre de 2005

Hora: 17.00h

Inscripcions:
La reserva de plaça es realitzarà per rigorós ordre
d'inscripció, a la Secretaria del Col·legi.

Tel. 977 224 513
Fax 977 229 525
Adreça electrònica:
rafa@graduados-sociales-tarragona.com

17.00 h Lliurament de documentació.

17.15 h Acte d’obertura.
Presentació dels ponents.
Sr. Francesc Blasco Martorell
President Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

17.30 h Aplicació pràctica i aspectes jurídics de la Firma Electrònica.
Sr. Jorge Ortega Soriano i Sr. Xavier Salla Garcia
Consultors de Nifled.

18.30 h Certificat Digital. Sol·licitud i serveis.
Sr. Jesús Campos Moreno
Director General d'ANF.
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