Manual d’accés a la plataforma de votació
telemàtica de les Primàries de MÉS. Generació de la
contrasenya
La plataforma de votació telemàtica de MÉS es troba disponible a aquesta direcció web:
https://votacions.mespermallorca.cat
Només hi podran accedir aquelles persones inscrites en el cens de les primàries que hagin
expressat la seva voluntat a participar mitjançat el vot telemàtic. Per accedir-hi s’utilitzarà el
correu electrònic i una contrasenya.
Aquestes són les passes que s’han de seguir per obtenir la contrasenya:
1. Sol·licitud d'alta al sistema.
Entrau a la pàgina web https://votacions.mespermallorca.cat i pitjau el botó “Crea la
teva contrasenya”. Apareix un formulari en el que s'ha d'indicar el nom i llinatges i
l'adreça electrònica.
2. Revisió del correu electrònic.
El sistema envia un correu electrònic amb assumpte “Plataforma de votació. Alta
d'usuari”. Si no vos arriba el correu, revisau la carpeta de correu brossa. Pitjau
l’enllaç que apareix al correu. Vos durà a la pàgina web des d’on podreu donar d’alta
una contrasenya.
3. Generació de la contrasenya.
En accedir a la direcció rebuda al correu electrònic, apareix un formulari en el que
podeu indicar la contrasenya que voleu per accedir a la plataforma de votació (l’heu
de repetir dues vegades, per evitar errors). A la vegada, rebreu un codi de validació
al vostre mòbil via SMS. Aquest codi, que tindrà sis xifres, s’ha d’introduir al darrer
camp (aquest codi només s’utilitza per aquesta passa, no el necessitareu per res
més).
4. Accés a la plataforma.
Ja podeu accedir a la plataforma amb el vostre correu electrònic i la contrasenya que
acabau d’indicar. Entrau a https://votacions.mespermallorca.cat
Si durant el procés vos trobau amb qualque problema, el podeu comunicar a la Comissió de
Primàries: primaries@mespermallorca.cat | 971 77 52 52 o 635 24 55 17
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