29è Congrés Nacional
Jornada electoral

Guia per a la
votació electrònica

29è

Diumenge 6 de novembre, a partir de les 9 hores, totes les persones afiliades (que disposin de correu electrònic) amb dret a
vot a la Jornada Electoral del 29è Congrés Nacional rebran un
correu electrònic amb un enllaç per poder exercir el vot.

0.

Entrar al nostre correu electrònic
El primer que s’ha de fer és entrar al correu electrònic que s’ha rebut d’Esquerra Republicana
(des de l’adreça comissioorganitzadora@esquerra.cat) amb l’assumpte: “Participa al 29è Congrés Nacional”.
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Un cop llegit amb atenció, cal
clicar l’enllaç “PARTICIPA”
que condueix les persones votants directament a l’aplicació
de votació.

1.

Introduir el document d’identitat, amb la lletra en majúscula i
clicar sobre el botó “Entrar”

En el supòsit que no es pugui accedir a la plataforma de votació, pot ser per alguna de les següents causes:
•
•
•
•
•

El teu número de document d’identitat no és correcte. Si et plau, revisa que l’hagis escrit bé.
No formes part del cens electoral definitiu i, per tant, no tens dret a vot.
Has sol·licitat el vot per correu o has delegat el vot.
No tens prou connexió a Internet.
El teu vot ja ha estat emès.

El Document d’Identitat no és vàlid

El teu número de document d’identitat no és correcte. Si et plau, revisa que l’hagis escrit bé.
No formes part del cens electoral definitiu i, per tant, no tens dret a vot.
Has sol·licitat el vot per correu o has delegat el vot.
No tens prou connexió a Internet.
El teu vot ja ha estat emès.

2.

Accedir a la votació
Un cop s’accedeix a la pantalla de benvinguda i després de llegir atentament les instruccions
que s’hi donen, cal clicar “Accedir”

3.

Elecció de la candidatura a l’Executiva Nacional
Com que només s’ha presentat una candidatura tens l’opció de votar la candidatura a l’Executiva Nacional d’Oriol Junqueras, votar en blanc o abstenir-te. Si no selecciones el vot a la
candidatura o el vot en blanc es considerarà abstenció.

4.

Elecció de les persones candidates a conselleres
i consellers nacionals
Un cop hem fet la votació a l’Executiva Nacional és moment de triar
els consellers i conselleres nacionals. S’ha de marcar un màxim de
20 persones de manera paritària.
Això vol dir un màxim de 10 candidates i 10 candidats. En aquest cas
s’ha de marcar expressament a qui
es vol donar el vot o abstenir-se de
la votació.

Candidates
Candidata 01
Candidata 02
Candidata 03
Candidata 04
Candidata 05
Candidata 06
Candidata 07
Candidata 08
Candidata 09
Candidata 010

Candidats
Candidat 01
Candidat 02
Candidat 03

En cas que no es triï el mateix nombre de candidates que de candidats
l’aplicació no permetrà seguir endavant amb la votació i no es podrà
votar. I sortirà aquest missatge a la
pantalla:

Candidat 04
Candidat 05
Candidat 06
Candidat 07
Candidat 08
Candidat 09
Candidat 010

Un cop triades de manera paritària
les persones candidates es torna a
prémer el botó ‘Votar’ i es podrà continuar amb el procés de votació.

Si no selecciones cap candidatura es
considerarà que t’abstens d’aquesta
votació.

admin.votacio.online diu

Acceptar

5.

Validar el vot
El vot no és vàlid fins que no es clica el botó “Validar el vot”. Cal assegurar-se que s’ha votat
allò que es volia perquè un cop s’ha validat el vot, no hi ha cap opció de modificar-lo.

Comprova el sentit del teu vot.

Candidata 03
Candidata 07
Candidat 02
Candidat 10
Pensa-ho bé abans d’emetre el teu vot. Si vols modificar-lo encara pots fer-ho prement el botó “Tornar enrere”.
Si el sentit del teu vot és correcte, valida el que has marcat prement el botó “Validar el vot”
Si es prem el botó “Sortir” no es finalitza la votació i es pot reprendre més endavant, tornant a introduir el document d’identitat

Si no has validat el vot i el vols modificar, encara ets a temps de fer-ho a través del botó
“Tornar enrere” i la plataforma et retorna al punt 3.
Si es prem el botó “Sortir” se surt de l’aplicació i el procés de votació no es finalitza amb èxit.
Per tant, consta com si no s’hagués votat. I es pot tornar a introduir el document d’identitat per
iniciar de nou la votació.

6.

Rebut de vot
Un cop acabada la votació apareix a la pantalla un rebut de vot que es pot imprimir, enviar al correu electrònic o bé guardar en un PDF. Aquest rebut serveix com a resguard de la votació.
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Imprimir

Descarregar PDF

Enviar al correu

Sortir

Si es clica “Imprimir” el rebut s’envia a una impressora. Clicant sobre “Descarregar PDF” el rebut es descarrega en format pdf al teu dispositiu, i si cliquem sobre “Enviar al correu” el rebut
de vot s’envia al mateix correu electrònic des d’on s’ha iniciat el procés de votació.
Si es clica “Sortir” se surt de l’aplicació. Si cliquem “Sortir” sense haver triat cap de les opcions
anteriors no tindrem el comprovant del vot. En tot cas el vot ja ha estat emès i evidentment
serà comptabilitzat.

29è Congrés Nacional

Gràcies per participar

