
 
Sorteig d’una tauleta 

SORTEIG: 

Amb la finalitat de simular les votacions de les eleccions de representats de l’estudiantat del centre s’ha 

organitzat el sorteig d’una tablet.  El sistema de vot electrònic que emprarem en aquest sorteig és el mateix 

que el de l’elecció de representats de l’estudiantat de l’EPS. 

QUÈ I COM ES SORTEJA? 

El sorteig consisteix en manifestar la preferència per una tauleta entre 4 opcions possibles (Apple iPad Air 2, 

Samsung Galaxy TabPRO, Lenovo ThinkPad Tablet2 i Kindle Fire HDX).  

El dia 24 de novembre de 2014 es sortejarà entre els votants el model de tauleta més votat i es farà públic el 

resultat d’aquest sorteig en el web del centre. 

REQUISITS DEL SORTEIG: 

1) Els votants han de constar en el cens http://www.udl.cat/cens. 

2) Els votants han de disposar de DNI electrònic actiu. Podeu comprovar el vostre DNIe en 

http://www.dnielectronico.es/. Si desconeixeu el ‘pin’ del vostre DNIe podeu regenerar-lo en el punt 

d’actualització de l’oficina del DNI (carrer Jaume II, número 11-15, de dilluns a divendres de 09 a 20.30h). 

3) Els votants estrangers que no disposin de DNI electrònic poden demanar un certificat digital temporal a 

ercd@udl.cat, abans del dia 3 de novembre de 2014.  

REQUISITS TÈCNICS: 

1) Ordinador operatiu amb un lector de targetes criptogràfiques compatible amb DNIe. 

2) Navegador actualitzat (Firefox o Chrome) en entorn Windows amb connexió a internet. 

3) Java actualitzat (https://www.java.com/es/download/installed.jsp). 

4) Versió 6.0.2 del DNI electrònic instal·lat (http://www.dnielectronico.es/descargas/DNIe_v6_0_2.zip). 

ON VOTAR? 

1) En els ordinadors de la Sala de Projectes 1.03 de l’EPS. 

2) En qualsevol ordinador que compleixi els requisits tècnics. 

En ambdós casos la pàgina de votació és https://www.vota.udl.cat/ 

PERÍODE DE VOTACIÓ: 

De les 10 hores del dilluns 4 de novembre a les 18 hores del dimecres 5 de novembre. 

SUPORT: 

evot@udl.cat. 

 

VOTA EN 

https://www.vota.udl.cat/ 
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