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1. Autenticar-se

Accedir a la plataforma
Introdueix el teu usuari (número de col·legiat) i
contrasenya (obtinguda a través del correu
electrònic i mòbil notificats al Col·legi).
Un cop introduït, clica “Inici de sessió”.

Recuperar la contrasenya
Si no recordes la teva contrasenya, la pots recuperar
des de l’enllaç “Recordar la meva contrasenya”.
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2. Seleccionar l’elecció

Escollir l’elecció a votar
Un cop hagis accedit al portal de vot, visualitzaràs les
opcions a les quals pots votar segons la teva
inscripció territorial.
Escull la votació per la que desitgis començar.
Un cop hagis fet la votació seleccionada tornaràs a
aquesta mateixa pantalla per escollir la resta
d’eleccions que tinguis pendents de votació.
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Escollir l’idioma
Pots escollir si vols visualitzar la plataforma en català
o en castellà.

Accedir al sistema de vot
Clica el botó “Votar” per accedir a la votació.
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3. Votar

Selecció d’una opció
Selecciona la
candidatura que
vulguis votar.

Desfer canvis
Si vols modificar
l’opció seleccionada
pots desfer-la.

Visualitzar llista
Pots clicar el
desplegable per
visualitzar tots els
noms de la
candidatura.
Revisar vot
Clica el botó
“Revisar vot” per
confirmar o
modificar la teva
selecció.
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4. Confirmar el vot

Canviar el vot
Si vols modificar la teva selecció clica el botó
“Canviar el vot” per tornar a la pantalla
anterior.
Confirmació del vot
Per emetre la teva selecció, clica “Confirma
el
vot”.
Un cop s’hagi emès el vot, ja no podràs
tornar a votar en aquesta papereta.
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5. Conservar el rebut de votació

Mostrar codi i Imprimir el rebut
Un cop hagis votat, apareixerà en pantalla el rebut de
votació.
Clica “Mostrar codi”
Quan es mostri el codi en pantalla, pots:
- Imprimir-lo
- Fer una captura de pantalla (tecla ImpPnt)
- Fotografiar-lo amb el mòbil

Finalitzar
Per acabar el procés de vot d’aquesta papereta i
tornar a la pantalla de selecció d’elecció, cal clicar el
botó “Finalitzar”.
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AVISOS
Repetir el procés de votació per a totes les paperetes.
Recorda que el procés de votació explicat s’ha de fer per a totes les paperetes de votació que et
corresponguin:
-

Junta de Govern
Junta Directiva
Delegat del Vallès (en el cas del arquitectes censats al Vallès)
Representants a l’Assemblea General: per escollir els representants de l’Assemblea recorda que pots
seleccionar una persona de les llistes o bé marcar una llista (en aquest cas, el vot serà per a la primera
persona dandidata de la llista).
Per seleccionar una persona concreta dins d’una llista, primer cal marcar la llista on es troba la persona i
després marcar la persona candidata (es pot buscar usant les tecles “crtl + F”)

Finalitzar sessió
Un cop hagis votat, recorda que has de Finalitzar la teva sessió.
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