Girona, 30 de gener de 2015

Benvolgut Company/a,
Ens complau posar-nos en contacte amb tu per comunicar-te que des del Col·legi
Oficial de Metges de Girona, s'ha decidit canviar de proveïdor de certificats digitals. Aquest
canvi ha estat motivat per dotar el servei que oferim als nostres col·legiats d'una major
estabilitat de cara al futur i una major integració amb tots els serveis de la Sanitat Pública
Catalana.
Per tal de fer efectiu aquest canvi de proveïdor, abans del dia 23 de març de 2015,
hauràs de disposar del nou certificat digital de col·legiat. Per a això, no caldrà que et desplacis
a les nostres oficines, el podràs aconseguir des del lloc de treball. El Col·legi ha dissenyat un
procés pel qual podrà descarregar-se el nou certificat per via telemàtica en el teu actual
dispositiu.
Per accedir al procés, cal que ho facis des d'un ordinador que tingui instal·lat el
programari necessari per al correcte funcionament del dispositiu, i has de tenir connectat el
lector i la teva actual targeta o token criptogràfic. Després, hauràs d'accedir a la següent
adreça d'Internet:
https://ra.firmaprofesional.com/comg
D'aquesta manera, s'iniciarà un procés senzill i auto-guiat que et permetrà disposar del
teu nou certificat d'una manera fàcil i ràpida. Un cop finalitzat el procés i comprovat el
funcionament del nou certificat, podràs tornar si ho desitges a la mateixa adreça d'Internet per
eliminar el teu anterior certificat digital, que passarà a estar inactiu en un termini curt de
temps.
Si durant aquest procés sorgís qualsevol problema o incidència, el Col·legi posa a la
seva disposició el telèfon 972 20 88 00 i l'adreça de correu electrònic comg@comg.cat per
comunicar-la.
El nou certificat comptarà amb la mateixa data de caducitat que té el teu certificat
actual. D'aquesta manera, el Col·legi assegura que el col·legiat no perdi ni un sol dia de servei.

Atentament,

Josep Vilaplana Birba
President

