Des del navegador Internet Explorer accedir a la pàgina web de l’Ajuntament d’Argentona
(www.argentona.cat) . Clickar a “TRÀMITS I GESTIONS”

Pantalla següent: clickar a “TRÀMITS I GESTIONS”

Pantalla següent clickar a “Instància General”

Pantalla següent clickar al link “Instància General”

Pnatalla següent: clickar a “Tramitar”

Pantalla següent: clickar a “Seleccionar mètode d’identificació”

Pantalla següent: clickar al botó “Accedir”

Pantalla següent: si no es mostra el requadre central per seleccionar el certificat, clickar al link
“Autenticar con cliente JNLP”

Pantalla següent: a la part inferior de la finestra es mostra un requadre on demana guardar un
arxiu (en funció del sistema operatiu i/o configuració de l’ordinador aquest missatge pot ser
diferent, en tot cas permetre executar i/o obrir el fitxer que demani)

Pantalla següent: després d’haver obert i/o executat el o els missatges que anteriorment s’ens
hagin mostrat, ens mostrarà una finestra a l’esquerra on es mostren els certificats digitals que
consten a l’ordinador que utilitzeu. Marcar el certificat que desitgeu i clickar al botó ”Enviar”

Pantalla següent: es mostra una finestra de missatge conforme s’ha finalitzat correctament
l’operació. Clickar a “Acceptar”

Marcar la casella de dades del representant i es complimentaran el nom i cognom i DNI del
representant que consta al certificat digital (no cal complimentar la resta de dades, adreça, raó
social, etc.). Complimentar les dades que faltin en l’apartat de dades del sol·licitant, nom i
cognom del representant i l’adreça de notificació, telèfon, mail...)

Continuar complimentant la sol·licitud en l’apartat d’exposo i sol·licito i, si és el cas, clickar al
link “Adjuntar-hi documents” per afegir documentació.

A la part final del formulari marcar les dues caselles de rebre notificacions únicament per
mitjans electrònics (obligat per llei en els casos de persones jurídiques) i en el requadre afegirhi el mail. Seguidament clickar al botó “Continuar”.

Us mostrarà el formulari que heu complimentat en format no modificable per comprovar que
està correcte, si no fós el cas, al final hi ha un botó “Modificar” que torna enrere per modificar
la sol·licitud o afegir un altre document, ....
Si el formulari està correcte clickar al botó “Confirmar”, s’obrirà una finestra on mostrarà el
certificat per marcar i clickar al botó “Signar”, es genera un fitxer .pdf de l’entrada amb
número de registre d’entrada que podeu visualitzar i/o guardar a l’ordinador des del botó
“Justificant pdf”. Igualment aquest fitxer .pdf el rebreu al mail que hagueu complimentat en el
formulari com a justificant de sol·licitud.

