Girona, a 7 de juny de 2013

Benvolguts/des,

Les noves tecnologies s’estan convertint en un aspecte cada vegada més rellevant
en les relacions humanes de la nostra societat, i la tendència és que aniran en
augment.

Davant d’aquesta realitat, des de LABORGIR, SL apostem per la utilització
d’aquestes per tal de simplificar la feina i l’estalvi, sobretot de temps, i mirem de
fer un esforç per adaptar-nos a aquesta nova realitat.

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) també estar implantant
aquestes noves tecnologies. Alguns ja heu rebut una carta informativa on es
comunica la inclusió de les empreses al sistema de notificacions electròniques de la
Seguretat Social (NOTESS) per les quals es necessita tenir un certificat digital.

A més a més del sistema NOTESS, la TGSS està implantant, tant per treballadors
de règim general, com autònoms i empresaris, un sistema de SMS i de apps per
smartphones, des dels quals es poden realitzar molts tràmits, sense haver d’acudir
personalment a l’administració o acudir a una assessoria/gestoria per tal de fer les
gestions pertinents.

Per tal de poder accedir a aquest mitjans, la TGSS necessita tenir registrat el
número de mòbil personal de cada persona (s’ha d’enviar fotocòpia del DNI i
anotar-hi el número de mòbil i enviar-ho per fax al 972409158 o per mail a
girona.geste.tgss@seg-social.es), o disposar d’un telèfon smartphone amb accés a
internet per poder descarregar-se l’aplicació.

Els serveis que es poden accedir des d’aquestes noves tecnologies (i dels quals
adjuntem PDF explicatius amb color dels mateixos) van des de sol·licitar la vida
laboral i un informe d’estar al corrent de pagament, com sol·licitar cita prèvia per
presentar sol·licituds de pensions a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Cal afegir també que es poden presentar sol·licituds de pensions (jubilacions,
incapacitats, orfandats, maternitat/paternitat, incapacitat temporal i altres) a través
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d’internet, sempre que es disposi d’un certificat digital. Aquest servei es diu TESOL
(adjuntem també un document PDF explicatiu del mateix). Si vostès no disposen
del certificat digital, ho podem fer nosaltres a través d’aquest nou sistema. Per a tal
finalitat, s’ha de signar una autorització a favor de l’assessoria/gestoria, la qual s’ha
d’adjuntar a la hora de fer les presentacions.

Tot esperant que ens anem adaptant a aquestes noves tecnologies, els saludem
molt atentament.

L’Equip de Laborgir
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