Secretaria General 20/04/2021

Procediment votació amb urna electrònica

Procediment per a les votacions amb urna electrònica amb
targetes criptogràfiques
Marc normatiu:

Acord CU/2020/02/07, de 17 de desembre de 2020, del Claustre Universitari pel qual
s’aprova la Normativa de votació amb urna electrònica

Procediment

1. Sessió de constitució de la mesa electoral:
-

La clau desxifradora es divideix en un mínim de 5 i un màxim de 10 fraccions.
Es reparteix una targeta criptogràfica com a mínim a cada membre (titular o
suplent) de la mesa electoral constituïda que conté una fracció de la clau.
Cada membre (titular o suplent) posa un PIN secret a la seva targeta.
A la resta de membres suplents també se’ls donarà una targeta i posaran un
PIN per si han d’incorporar‐se a la mesa electoral en algun moment del
procés.

-

S’estableix el llindar de l’elecció en 3 (nombre mínim de fraccions necessàries
per reconstruir la clau desxifradora).

-

Els membres de la mesa han de custodiar la targeta criptogràfica fins a la
sessió d’escrutini.

2. Sessió d’escrutini:
-

Tres membres de la mesa introdueixen la seva targeta i el seu PIN per tal de
reconstruir la clau desxifradora.
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-

Finalitzat l’escrutini i extrets els informes de recompte cada membre de la
mesa electoral escriu el seu PIN i l’introdueix en un sobre tancat. A
continuació introdueix la targeta i el sobre amb el PIN dins d’un altre sobre, el
qual ha de lliurar tancat i signat al secretari/a responsable de l’elecció.

-

Cas que algun membre, per circumstàncies justificades no pugui assistir a la
sessió d’escrutini farà arribar, posteriorment a l’escrutini, a la persona
responsable de l’elecció la targeta i el PIN corresponent, per tal de garantir la
transparència del procés.

-

En el supòsit d’impossibilitat de reconstrucció de la clau desxifradora per
causes imprevistes, la Junta Electoral d’Universitat arbitrarà les mesures
oportunes.

3. Custòdia de les targetes criptogràfiques i posterior reciclatge

Després de la publicació dels resultats definitius el secretari o secretària responsable
del procés electoral farà arribar a la Secretaria General els sobres que contenen les
targetes criptogràfiques i els PINS.
La Secretaria General ha de custodiar els sobres que contenen les targetes
criptogràfiques i els PINS durant el termini de sis mesos a comptar a partir de la data
en la qual es publiquen els resultats definitius de l’elecció.
El reciclatge de les targetes criptogràfiques consisteix a esborrar les dades que
contenen i tindrà lloc en el decurs d’una reunió de la Junta Electoral d’Universitat.

Document informat a la Junta Electoral d’Universitat en sessió de 22 d’abril de 2021
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