
 

JORNADA INFORMATIVA 
Actuació del Graduat Social davant 
l’INSS 
26 octubre 2022 – Format presencial/virtual 

 
 
OBJECTIU: Ampli repàs sobre les eines i tràmits utilitzats per les gestions amb aquest Organisme. 

IMPORTANT: 

Per facilitar el correcte desenvolupament de la Jornada, en el cas d’inscripció virtual a la jornada, 
les consultes s’hauran de realizar prèviament, remetent-les al correu electrònic: 
colegio@graduados-sociales-tarragona.com, abans del divendres 21 d’octubre, i el ponent les 
tractarà en el transcurs de la jornada. 
 
PROGRAMA 

1.  La signatura electrònica en la Seu Electrònica de la Seguretat Social 

● Enumeració dels sistemes de signatura electrònica vigents. Accés a la informació per la 
configuració d’equips. 

2.  Canals de presentació per professionals 

● La Seu Electrònica de la Seguretat Social. Tu Seguridad Social. Altres canals electrònics. 

● Canals restringits (atenció presencial, correu postal). 

3.  Acreditació de la representació 

● El document de representació: utilitat, ubicació, límits. Altres formes d’acreditar la 
representació. 

4.  Organització de la gestió electrònica en la Direcció Provincial de Tarragona; 
deslocalització de la gestió 

5.  Incidències més comunes observades 

6.  Gestió d’incidències 

● Com remetre documentació addicional en sol.licituds ja presentades. 
 
PONENT 
Sr. Javier Roca Ramírez 
Coordinador de CAISS, Direcció Provincial de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Escola de Pràctica Professional 2022       

Informació General – Jornada Informativa Presencial / Virtual 

Data: 26 d’octubre 2022 
Hora: 16’30 h. 
 
Aquesta Jornada s’impartirà de forma Dual (presencial/virtual). 
 
Preu inscripció: Col.legiats Exercents – Gratuït 
 
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigoròs ordre d’inscripció, en la Secretaria del 
Col.legi, abans del dia 25 d’octubre, indicant nom i cognoms de la persona assistent (i nom del 
col.legiat/ada, en representació de qui assisteixen, en cas de no ser el propi col.legiat/ada). 
També s’ha d’indicar l’adreça de correu electrònic de la persona assistent, a on enviarem l’enllaç 
de connexió, per a realitzar la inscripció virtual. 

Inscripcions: a través del telèfon 977 22 45 13 
      o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
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