28è Congrés Nacional
d’Esquerra Republicana
Jornada electoral

Guia per a la
votació electrònica

Diumenge 15 de setembre, a partir de les 9 hores, totes les persones militants (que disposin de correu electrònic) amb dret a
vot a la Jornada Electoral del 28è 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 28congresnacional@esquerra.cat) amb l’assumpte: “Participa al 28è Congrés
Nacional”.

Un cop llegit amb atenció, cal clicar l’enllaç “PARTICIPA ARA” que condueix el votant directament a l’aplicació de votació.

1.

Introduir el document d’identitat, amb la lletra en majúscula.

En el supòsit que no es pugui accedir a la plataforma de votació, pot ser per alguna de les següents causes:
- El número de document d’identitat no és correcte. Cal revisar que s’hagi escrit bé.
- El vot ja ha estat emès.
- La connexió ha fallat. Tornar-ho a intentar.

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.

Votar la candidatura
Com que només s’ha presentat una candidatura tens l’opció de votar la candidatura a l’Executiva Nacional d’Oriol Junqueras o bé votar en blanc. S’ha de triar una de les dues opcions.

4.

Votar els membres de l’executiva
Si s’opta per votar la candidatura, apareixeran a sota, immediatament, el nom dels candidats a
l’executiva d’aquesta candidatura. En aquest cas també sortiran tots seleccionats per defecte
però si no es vol donar el vot a algun dels seus membres es podrà desmarcar la seva casella. És
a dir, es poden desmarcar (no donar el vot) tantes caselles com es vulgui.

En cas de votar en blanc a tota la candidatura, evidentment, no hi ha opció a triar membres de
la candidatura.

5.

Votar les conselleres i consellers nacionals
Un cop seleccionats els candidats a
l’executiva 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 homes i 10 dones. En aquest cas,
sí que s’ha de marcar expressament a
qui es vol donar el vot.

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

Un cop solucionada la paritat, es torna a
prémer el botó ‘Votar’ i es podrà continuar amb el procés de votació.

6.

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.

En cas que es vulgui modificar el vot, encara s’hi és
a temps a través del botó
“Tornar enrere” i tornes 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.

7.

Rebut de vot
Un cop acabada la votació apareix a la pantalla un rebut de vot que es pot imprimir o bé guardar
en un PDF. És el comprovant de la votació. Imprescindible en cas que hi hagi algun problema.

Si es clica “Sortir” surt de l’aplicació sense
el comprovant del vot. En tot cas el vot ja ha
estat emès i evidentment serà comptabilitzat.
L’únic que no es tindrà és el comprovant.

Si es clica “Enviar i sortir” abans de sortir de
l’aplicació es rep automàticament el rebut de
vot al correu electrònic.

