
                                                                                                

 

PROCEDIMENT RECLAMACIONS PREINSCRIPCIÓ 22-23 

El dia 10/06/2022 es publicaran els llistats d’alumnes (al web i al tauler intern de cada centre) assignats, a 

cada centre, amb indicació de la primera petició.  

Contra aquest llistat els interessats poden presentar reclamació a l’OME, adjuntant la documentació 

acreditativa de les seves al·legacions,  durant els tres dies hàbils següents a la publicació, en aquest 

cas, els dies 13, 14 i 15 de juny. (No s’acceptaran reclamacions fora d’aquest termini). 

El model de sol.licitud per demanar reclamació es troba: 

https://ime.olot.cat/serveis/oficina-municipal-descolaritzacio-ome/preinscripcio-i-matricula/preinscripcio-

educacio-primaria/  

Les reclamacions s’hauran de presentar: 

Telemàticament:  educacio@olot.cat 

O bé 

Presencialment:  C/. Hospici nº 8, 2n pis / Tel. 972 27 00 49 

El president de la comissió de garanties d’admissió respondrà a l’interessat per mitjà del correu electrònic 

de l’OME informant-lo que ha rebut la reclamació. 

Les reclamacions es respondran, per escrit, a través del correu de l’IME, l’endemà que s’hagi reunit la 

comissió de garanties d’admissió (finals juny/principis de juliol), un cop els centres hagin finalitzat el 

procés de matrícula d’alumnes assignats (procés de preinscripció) i de finalització (promoció) de l’alumnat 

(ja matriculat al centre) al curs següent. 

Davant la decisió (resposta a la reclamació) de la comissió de garanties d’admissió, l’interessat pot 

presentar recurs d’alçada (per escrit) al director dels ST de Girona fins el dia 10 de juliol, és a dir, un mes 

des de la publicació de la llista d’adjudicacions-10 de juny). 

El model de recurs d’alçada es troba disponible a la pàgina web de l’OME: 

https://ime.olot.cat/serveis/oficina-municipal-descolaritzacio-ome/preinscripcio-i-matricula/preinscripcio-

educacio-primaria/  

El recurs d’alçada s’ha de fer arribar al servei territorial d’educació de Girona, com a molt tard el 10 de juliol, 

per mitjà de: 

a) Telemàticament: Presentant la documentació al registre electrònic de la Generalitat 

En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per registrar la sol.licitud telemàticament: 

https://web.gencat.cat/web/.content/02_TRAMITS/com-presentar-document-registre-electronic-

generalitat.pdf 

o bé 

b) Presencialment: Demanant cita prèvia a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà a Girona) 

En aquest enllaç trobareu la informació necessària per demanar cita prèvia: 

http://generalitatgirona.gencat.cat/ca/ciutadania/cita_previa/ 

Tant si el recurs d’alçada es presenta telemàtica com presencialment, cal fer constar a la sol.licitud que es tracta d’un 

recurs d’alçada contra la resposta a la reclamació del resultat d’adjudicacions del procés de preinscripció. La sol.licitud 

ha d’anar adreçada al director del ST de Girona (Sr Adam Manyé Sardà) i s’ha d’adjuntar còpia de la reclamació que 

es va enviar a l’IME en el seu dia, còpia de la resposta rebuda per part del president de la comissió de garanties 

d’admissió, el nou escrit de reclamació-recurs d’alçada i, si escau, tota aquella documentació que l’interessat cregui 

oportú per justificar els motius de sol.licitud de recurs d’alçada. 
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