


• El dimecres 1 de juny a les 8h del matí
començarà la consulta del correbou i la 
variant.  

• Fins al dimarts 7 de juny a les 8h del 
vespre, els ciutadans d’Olot podran 
pronunciar-se sobre aquests dues 
qüestions responent a la preguntes 
següents: 

PERÍODE DE VOTACIÓ



• Olot ha de deixar d’organitzar 
correbous?

• Consideres la variant d’Olot una obra 
urgent i prioritària?

En tots dos casos, les respostes possibles seran: 
SÍ – NO – EN BLANC. 



QUI PODRÀ VOTAR?

• Per votar a la consulta, cal estar 
empadronat a Olot abans de l’1 de març
de 2016 i tenir més de 16 anys (s’ha 
d’haver complert aquesta edat abans que 
comenci el període de votació). 

• Podran votar 29.068 persones.



29.068 electors



29.068 electors



QUÈ ENS CALDRÀ PER VOTAR?

• Aquests propers dies ens arribarà a casa 
una carta amb una contrasenya o codi de 
pas. 



COM PODREM VOTAR
• Només es podrà votar per internet. 
• Haurem d’anar a de la pàgina web de l’Ajuntament. 

El bànner dedicat a la consulta del web www.olot.cat
ens donarà accés a la votació.



• També podrem utilitzar el codi QR de la 
carta que rebrem a casa.



En tots dos casos, ens demanarà que ens 
identifiquem seguint els passos següents:

Primer, amb el DNI o bé NIE
A continuació, amb la contrasenya o codi de 

pas que ens ha arribat a casa



PÀGINA D’ACCÉS A LA CONSULTA
1r PAS: Introducció del DNI o NIE 



PÀGINA PRINCIPAL D’ACCÉS A LA CONSULTA
2n PAS: Introducció del CODI



Abans de la data i hora inici de la consulta
veurem aquesta informació



Aquest serà el format de la consulta



PARTICIPACIÓ

• Des de l’Ajuntament es vol promoure la 
participació i, per tant, aconseguir que el màxim 
número de persones puguin expressar la seva 
opinió sobre el correbou i la variant.  

• Qualsevol persona que tingui un dubte es pot 
dirigir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament.



ESPAIS D’ATENCIÓ

Qualsevol persona que no tingui accés a internet o bé que 
necessiti ajuda per votar, es podrà dirigir als següents 
equipaments (en el seu horari habitual d’obertura):  

1. Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament
2. Biblioteca Marià Vayreda 
3. Institut Municipal de Promoció d’Olot 
4. Institut Municipal d’Educació i Joventut
5. Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
6. Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa


