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ACORD del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de 16 de novembre d’aprovació 
de la Instrucció relativa a la regulació del funcionament de les Juntes de Direcció dels centres educatius 
d’estudis obligatoris de Barcelona i del seu procés d’elecció 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació defineix l’autonomia dels centres educatius i els òrgans de 
govern dels centres educatius de titularitat pública i n’especifica les seves funcions. 

Els Decrets 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i  155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 
dels centres educatius desenvolupen el model de centres educatius previstos a la Llei d’Educació de 
Catalunya i estableixen els fonaments del model de direcció dels centres educatius públics. 

Atesa la necessitat de canalitzar la participació col.lectiva de les direccions dels centres en la governança 
de l’educació a la ciutat de Barcelona. 

Vist que el Consorci d'Educació de Barcelona, creat per la Carta municipal de Barcelona, aprovada 
per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, exerceix les seves competències en el territori municipal 
de Barcelona, i pot exercir les potestats reglamentàries que li atribueix la Carta municipal. 

 
Vist que l’article 10 dels mateixos Estatuts, estableixen les funcions del Consell de Direcció, i entre 
aquests el punt: 

d) Aprovar el Reglament general del Consorci i els que regulen l’organització, el 
funcionament i l’ordenació de les diverses activitats. 

El Consell de Direcció, en ús de les funcions i facultats establertes a l’article 10 m) dels estatuts, 
aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, 
a proposta de la Presidència,  

ACORDA 

1. APROVAR la Instrucció relativa a la regulació del funcionament de les Juntes de Direcció dels 
centres educatius d’estudis obligatoris de Barcelona i del seu procés d’elecció que 
s’acompanya com annex. 

 

Barcelona, 16 de novembre de 2018 
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ANNEX - Proposta de resolució per a la regulació del funcionament de les Juntes de Direcció 
dels centres d’estudis obligatoris de Barcelona i del seu procés d’elecció. 

La Carta municipal de Barcelona crea el Consorci d’Educació de Barcelona, posteriorment 
constituït per Decret del Govern de la Generalitat, com un ens associatiu, entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta, dins el territori municipal, de les 
funcions, les activitats i els serveis establerts, en matèria d’educació. 

El Consorci d’Educació de Barcelona esdevé així un instrument bàsic, entre d’altres, per 
canalitzar la participació de la comunitat educativa en la governança de l’educació a la ciutat de 
Barcelona. Una governança que ha de permetre avançar de manera organitzada, coordinada i 
amb els consensos necessaris per aglutinar la intel·ligència col·lectiva d’un ecosistema 
d’agents educatius divers, ric i plural. 

Les direccions dels centres educatius i les Juntes són un peça cabdal d’aquesta governança, que 
han de propiciar aquestes condicions, obrint diferents espais de treball, participació, deliberació 
i construcció col·lectiva des del compromís, la coresponsabilitat i la proximitat.  

La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de 
les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant. Així 
mateix, aquelles necessitats particulars o debats més singulars i propers a cada districte han de 
tenir també els seus canals específics on ser vehiculats, com els plenaris per nivells educatius o 
per districtes. 

La proposta de noves Juntes de Direcció fa un pas endavant cap a una direcció més oberta, 
transparent i democràtica amb un sistema d’elecció de representants escollits sense 
candidatures entre totes les direccions de centre, garantint la transparència i la traçabilitat en el 
procés. Aquest model de representació i elecció reforça el vincle entre les Juntes amb la 
comunitat educativa i suposa el reconeixement col·lectiu del valor que poden aportar els 
professionals i educadors. 

En el seu conjunt, les disposicions que configuren la regulació i funcionament de les Juntes de 
Direcció expressen el compromís envers la comunitat educativa per fer d’aquest un espai 
estratègic de governança que reculli l’experiència, la visió i la complicitat dels professionals i 
del conjunt de la xarxa de centres. 

Article 1. Objecte 

Crear i establir les funcions, composició, elecció i funcionament de les Juntes de Direcció dels 
centres educatius públics d’estudis obligatoris de Barcelona.  

Article 2. Finalitat 

La Juntes de Direcció seran  l’òrgan de participació, consulta i assessorament als òrgans de govern 
i especialment a la gerència en relació als temes educatius que incideixin en l’organització, gestió, 
funcionament, administració i direcció dels centres públics per a cada un dels nivells educatius. 

Article 3. Funcions 

Les funcions de la Juntes de Direcció seran les següents: 
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a) Conèixer i debatre, amb caràcter previ, els acords que es presentaran als òrgans de govern 
del Consorci que afectin a la planificació, regulació, gestió i avaluació dels centres educatius. 

b) Col·laborar, amb caràcter general, en la supervisió de l’organització i el funcionament dels 
centres. 

c) Assessorar, amb caràcter general, qüestions sobre la gestió dels centres, tant la pedagògica 
com l’organitzativa amb criteris de governança. 

d) Elevar i debatre els estudis i propostes sobre els temes educatius que els siguin propis, 
especialment pel que fa als aspectes relacionats amb la planificació i programació educativa, 
la implementació de programes i projectes que tinguin incidència als centres educatius, amb 
l’autonomia pedagògica i organitzativa i la gestió de recursos humans i econòmics. 

e) Orientar i participar en l’elaboració del pla de desenvolupament directiu del consorci, 
especialment en relació a les direccions dels centres educatius, i els plans de formació del 
personal docent i el de suport als centres, així com de l’avaluació i la gestió de l’impacte de la 
formació. 

f) Col·laborar com a de canal d’informació i proposta per a la totalitat dels centres de cada nivell. 
g) Informar i assessorar sobre les qüestions que la gerència sotmeti a la seva consideració. 
h) Representar al Consorci a les Juntes Centrals de Direccions del Departament d’Ensenyament, 

d’acord amb els criteris que aquest determini. 
i) Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors. 

Article 4. Constitució i composició 

S’estableixen les Juntes de Direcció d’Estudis Obligatoris que serà presidida per la gerència del 
Consorci següents:  

a) Junta de Direcció de Primària: 

 Gerència  

 Persones que ocupen els llocs de direcció dels serveis centrals del Consorci i la inspecció en 
cap de Barcelona 

 Cap de gabinet de gerència 

 22 direccions de centres educatius, 2 per districte de primària i 2 de ciutat entre els centres 
d’educació especial, que seran seleccionades pel sistema d’elecció recollit a l’article 7. 

 Secretari, que recaurà en la persona que ocupi el lloc de cap del gabinet de gerència 

b) Junta de Direcció de Secundària: 

 Persones que ocupen els llocs de direcció dels serveis centrals del Consorci i la inspecció en 
cap de Barcelona 

 Cap de gabinet de gerència 

 10 direccions de centres educatius, 1 per districte, que seran seleccionades pel sistema 
d’elecció recollit a l’article 7. 

 Secretari, que recaurà en la persona que ocupi el lloc de cap del gabinet de gerència 

Article 5. Comissions 

Es podran constituir comissions específiques formades per una representació de direccions a 
proposta de la gerència que tindran per funció l’assessorament o consulta per facilitar  a les 
Juntes el desenvolupament i la preparació de les funcions que li són pròpies. Aquestes comissions 
podran ser, entre d’altres, la comissió permanent o la comissió de polítiques educatives. Les 
sessions podran comptar amb participacions de persones expertes a proposta dels membres de 
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la mateixa junta o comissió. 

Article 6. Règim de funcionament 

La Juntes de Direcció es reuniran, com a mínim, un cop al trimestre, i de forma extraordinària 
cada vegada que convoqui la gerència o un terç dels seus membres ho demani. 

Podrà actuar en ple i en comissions i a proposta de la gerència es faran sessions conjuntes 
periòdiques de les Juntes de Primària i Secundària amb una representació de 10 direccions de 
primària, 10 de secundària i 2 d’educació especial. Les comissions i el seu sistema de 
funcionament l’establirà la mateixa Junta.  

Pel que fa a la resta de qüestions que afectin al règim de funcionament com a òrgan col·legiat 
s’estarà al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en els 
seus articles 15 a 17. 

Article 7. Procés d’elecció dels membres de les Juntes de Direcció 

El procés de selecció de les persones que seran membres de la Juntes de Direcció es realitzarà 
mitjançant una sistema d’elecció secret per votació d’entre totes les persones que ocupen la 
direcció segons els criteris de composició, votacions, calendari i renovació que s’estableixen a 
continuació: 

a) Composició: 

 2 representants per districte per a la Junta de Primària que seran les persones més votades 
d’entre totes les direccions de l’etapa de cada districte. 

 1 representant per districte per a la Junta de Secundària que seran les persones més votades 
d’entre totes les direccions de l’etapa de cada districte. 

 2 representants per ciutat per a la Junta de Primària que seran les persones més votades 
d’entre totes les direccions dels centres d’educació especial. 

b) Votacions: 

Cada director/a de cada nivell educatiu podrà donar fins a un màxim de 2 vots d’acord amb els 
següents criteris:  

 un per districte (en el cas de les etapes de primària i de secundària) 

 un per a tota la ciutat (en el cas de les etapes de primària, secundària i d’educació especial) 

Serà possible votar al mateix/a candidats/es d’un districte o de ciutat. 

El procés de votació es durà a terme a través d’un aplicatiu informàtic que garantirà que el vot 
sigui secret, així com la seguretat, traçabilitat i transparència del procés.  

Les persones candidates més votades per districte seran les integrants de cada una de les Juntes 
de Direcció sense considerar en el sumatori els vots corresponents a la ciutat que s’efectuaran 
només a efectes orientatius per proposar, escoltada la Junta, la representació de Barcelona a les 
Juntes Centrals i al Consell Escolar Municipal. 

En cas d’empat, i escoltades les persones implicades, la gerència proposarà motivadament la 
persona que s’incorporarà a la Junta i l’ordre següent.  

c) Calendari 

 Les votacions es faran cada dos anys, durant la primera setmana completa del mes d’octubre. 
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 La Gerència, mitjançant resolució, farà la Publicació de la Llista Provisional on apareguin 
relacionades les persones més votades sense que hi constin el nombre de vots rebuts. 

 S’establirà un procés de reclamació a la llista provisional de 10 dies 

 La Gerència, mitjançant resolució, publicarà  la Llista Definitiva amb la composició de la Junta 
de Direcció d’Estudis Obligatoris 

d) Renovació de les Juntes 

La participació a les Juntes de Direcció s’estableix per un període de quatre anys del qual es 
renovarà el 50% cada dos anys, seguint el mateix procés d’elecció. 

Article 8. Renúncia o substitució dels membres de les Juntes de Direcció 

 En cas de renúncia per part d’una direcció, aquesta es presentarà, motivada, a la presidència 
de la Junta de Direcció.  

 La presidència, un cop acceptada la renúncia, proposarà a la persona immediatament 
posterior per nombre de vots en el procés d’elecció. 

 La presidència, en els casos de finalització del mandat de la direcció per qualsevol dels motius 
previstos a la normativa, proposarà la substitució a la persona immediatament posterior per 
nombre de vots en el procés d’elecció. 

Article 9. El plenari de les direccions de centres d’estudis obligatoris 

El plenari de les direccions de centres d’estudis obligatoris és l’òrgan de comunicació i 
participació de la totalitat de l’equip de direcció del Consorci. 

Es compon per la gerència, les persones que ocupen els llocs de direcció dels serveis centrals del 
Consorci, i cap de gabinet de gerència i totes les direccions dels centres educatius de Barcelona i 
la inspecció educativa de Barcelona. A proposta de la gerència o de la Junta de Direcció, les 
sessions es podran realitzar també per nivells educatius o per territoris. 

Quan al seu règim de funcionament, les sessions es celebraran, com a mínim, tres cops a l’any. 
De forma extraordinària cada vegada que convoqui la gerència. 

Les funcions del plenari seran:  

 Conèixer el balanç anual (curs) i les línies de treball del Consorci. 

 Participar i debatre sobre les qüestions i els temes que a proposta de la gerència, o d’un terç 
dels membres de la Junta de direcció, es presentin al Plenari. 

 Participar i debatre sobre les qüestions i els temes que a proposta de la gerència es 
sotmetin a la seva consideració. 

 Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors. 
 

Disposició transitòria 

A l’objecte de fer efectiva la previsió de l’article 7.d) Renovació de les Juntes, i que aquesta 

renovació no impliqui en el moment inicial un mandat de dos anys per al 50% de les persones 

escollides, s’estableix que el primer mandat de les Juntes, pel que fa a la renovació del 50% dels 

càrrecs serà de 3 anys. 
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A partir del tercer any, la renovació del 50% es realitzarà sobre una de les direccions escollides 

de cada districte seleccionades de forma aleatòria.  

Les següents renovacions es realitzaran cada dos anys d’acord amb les previsions de l’article 

7.d). 

 

 

http://www.edubcn.cat/
http://www.edubcn.cat/

