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INSTRUCCIONS PER L'ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA
A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
DE 30 D'OCTUBRE DE 2020

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries davant la pandèmia de la COVID19, la celebració de l'Assemblea General de mutualistes de Mutual Mèdica, s'ha de fer
de manera telemàtica el dia 30 d'octubre de 2020 a les 17:00 hores en primera
convocatòria i a les 18:00 hores en segona convocatòria.
Per poder accedir a la retransmissió que permetrà el seguiment de l'assemblea, així com
la teva participació i votació en la mateixa (sense posar en risc la teva salut), hauràs de
sol·licitar la teva "inscripció” prèviament.



Inscripció "assistència telemàtica" a l'Assemblea General

A la pàgina web dins de l'apartat d'Assemblea hauràs de fer clic al botó "inscripció
assistència telemàtica”.
Accediràs al portal de la plataforma www.councilbox.com/mutualmedica, on podràs
realitzar la sol·licitud d'assistència dins de l'opció de menú "Assistència a l'Assemblea
General”.
Hauràs d'omplir el formulari que surt amb els següents camps: nom, cognoms, DNI,
telèfon mòbil i correu electrònic. També caldrà que adjuntis el DNI o document
identificatiu similar escanejat per finalitzar correctament el procés.
Rebràs un correu electrònic de justificant de recepció del registre.
Mutual Mèdica realitzarà la validació d'assistència després de fer una revisió prèvia de la
petició conforme es compleix amb la condició de mutualista i la resta de requisits legals
que resulten d'aplicació.
En cas d'estar tot correcte, la confirmació d'assistència serà processada i comunicada
mitjançant correu electrònic.



Accés i seguiment de la retransmissió de l'Assemblea General (Councilbox)

El dia de la celebració de l'Assemblea General, si el procés de registre d'assistència
telemàtica ha estat validat correctament i així t'ha estat comunicat, rebràs un correu
electrònic amb un enllaç personalitzat a través del qual podràs accedir a la sala i
connectar-te a la retransmissió de la reunió.
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És aconsellable que l'enllaç que rebis en el correu electrònic, puguis copiar-lo en la "barra
del navegador ", utilitzant el navegador Google Chrome per a l'accés a la reunió.
Així mateix, disposaràs de la "Guia tècnica de retransmissió de l'assemblea telemàtica"
amb el detall de particularitats tècniques que cal tenir en compte en funció del dispositiu
que utilitzeu per seguir la reunió.
També podràs conèixer de forma detallada els passos previs tècnics-informàtics que
hauràs de fer abans “d'entrar a la sala" per al correcte funcionament de la reunió.



Votació electrònica a distància (Councilbox).

A l'inici de la reunió, es donaran unes breus instruccions sobre el funcionament de
l'Assemblea així com votació en la mateixa.
Un cop s'hagi informat que està obert el punt de l'ordre del dia objecte de votació, hauràs
de fer clic en una de les opcions i es quedarà ombrejada l'opció escollida una vegada
processat i registrat el vot.
A més, en cas d'ostentar delegacions de vot de representació d'altres mutualistes, podràs
veure aquesta informació també a través de la plataforma de retransmissió de la reunió.
Tancat el punt de l’ordre dia objecte de votació, no seran registrats els vots emesos que
hagin entrat amb posterioritat.

