
 

MANUAL DE VOTACIÓ JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

El proper 29 de setembre a les 19h se celebrarà una Junta General Extraordinària a la sala 

d'actes del Col·legi. Durant la sessió, s'exposarà i és donarà suport, si s'escau, el projecte de 

modificació estatutària parcial. El Col·legi vol millorar i facilitar la participació dels col·legiats 

en el dia a dia d'ENGINYERS BCN i prova d'això és que aquesta serà la primera vegada que 

els col·legiats podran votar de manera telemàtica.  

 

La votació telemàtica es podrà realitzar des de les 9 del matí del 28 de setembre i fins al 

moment de tancament de la votació, que determinarà el secretari a la mateixa Junta General 

Extraordinària. 

 

Els col·legiats que estigueu interessats en efectuar el vostre vot de forma telemàtica teniu en 

aquest manual el pas a pas que us ajudarà a finalitzar amb èxit la votació. Es tracta d’un 

procés molt senzill que podreu efectuar en molt poc temps. 

 

1. Accés a la pàgina de votació 

Per accedir a la pàgina de votació heu de fer clic a l’enllaç que rebreu al mòbil i al 

correu electrònic. En aquest mateix missatge hi haurà un codi d’accés.  

 

Per tal que el missatge us arribi correctament, és molt important que verifiqueu a 

l’Àrea Privada del web del Col·legi que el vostre correu electrònic i número de telèfon 

mòbil siguin correctes abans del 26 de setembre. Podeu fer aquesta verificació aquí:  

https://www.enginyersbcn.cat/colegi-virtual/dades-personals/dades-contacte.html (a 

l’apartat d’adreça de contacte): 

 

 

Per guardar les modificacions, cal anar al final de la pàgina i fer clic a: 

 

https://www.enginyersbcn.cat/colegi-virtual/dades-personals/dades-contacte.html


 

 

 

2. Identificació 

Un cop accediu a la pàgina de votació, trobareu aquesta pantalla: 

 

 

El programa us demanarà el vostre número de col·legiat, el NIF i un codi 

d’autenticació per poder entrar a la pàgina de votació. Aquest codi l’haureu rebut el 

dia 28 de setembre abans de les 9 hores del matí al vostre correu electrònic i per 

SMS al vostre telèfon mòbil. Un cop tingueu tots els camps omplerts, feu clic a 

“Entrar”.  

 

Per tal que el codi us arribi correctament és important que verifiqueu el vostre correu 

electrònic i número de telèfon mòbil a l’Àrea Privada (consultar el punt 1). 

 

3. Pàgina informativa sobre el procés de votació 

Després de validar les dades, entrareu a la pàgina de votació. Una primera 

pantalla us informarà del procés que esteu a punt de dur a terme: 1) Votació, 2) 

Revisió del vot i 3) Emissió definitiva del vot. Feu clic a “Comenci a votar” per 

passar a la pàgina següent. 



 

 

 

4. Selecció de la vostra resposta a la pregunta que es planteja a la Junta 

La pregunta és: Està d’acord en aprovar la proposta de modificació parcial dels 

estatuts aprovada per acord de Junta Govern de 15 de juny de 2016? 

El programa us permet votar per UNA de les TRES opcions possibles: Sí, No o 

Abstenció. 

A la columna de l’esquerra heu de seleccionar una d’aquestes tres opcions. A la 

columna de la dreta, us apareixerà l’opció triada. En cas de voler canviar la 

resposta seleccionada inicialment, caldrà esborrar la resposta de la columna de 

la dreta (fent clic a la X) i seleccionar una nova resposta de la columna de 

l’esquerra. 

Un cop estigueu satisfets amb la resposta triada, feu clic a “Continua”.  

 

 

Exemple de pantalla corresponent al vot SÍ 
 



 

Exemple de pantalla corresponent al vot NO 

 

5. Comprovació de la resposta seleccionada 

En aquesta nova pantalla, podreu veure la resposta seleccionada: Sí, No o 

Abstenció. En cas que no estigueu d’acord, podeu canviar el sentit de vot fent 

clic a “Clica aquí per a canviar”.  Si estàs d’acord, fes clic a “Envieu el vot”. 

 

Quan emeteu el vostre vot us apareixerà el localitzador del vostre vot perquè 

pugueu seguir-li el rastre sense desvetllar-ne el sentit del vot. Més endavant 

podreu introduir aquest localitzador i comprovar que efectivament aquest vot 

xifrat ha estat emès i registrat correctament.  

 

6. Vot emès amb èxit 

Si heu arribat a aquesta pàgina significa que la votació ha finalitzat amb èxit i 

que el procés es dóna per tancat. 



El localitzador del vot us permetrà comprovar que el vot s’ha dipositat 

correctament a l’urna electrònica. 

 


