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ESBORRANY DE REGLAMENT DE LA JUNTA CENTRAL 

 

 

NATURALESA DE LES JUNTES DE DIRECTORS/ES 

 

Les “Juntes de Directors/es es constitueixen oficialment amb l’Ordre de 16 de juliol de 

1991 (DOGC, nº1473 de 29.7.1991) 

 

 “Es creen les juntes de directors com a òrgans consultius i d’assessorament del 

Departament en aquells temes de caràcter general que incideixin en l’organització i 

funcionament dels centres públics de nivell no universitari de Catalunya”.... (Art. 1). 

 

  Queda patent que són “ÒRGANS CONSULTIUS I D’ASSESSORAMENT”, no 

decisoris. 

 Es constituiran tres classes de Juntes: 

- JUNTA CENTRAL 
- JUNTES TERRITORIALS 
- JUNTES DE ZONA o COMARCALS 

 
 
JUNTES DE ZONA o COMARCALS 
 

- Les Juntes de directors/es de zona d’educació primària estan 

constituïdes per la totalitat dels directors/es dels col·legis públics 

complets d’educació infantil, educació primària, educació especial i les 

zones escolars rurals de la zona. El director/a dels serveis territorials 

establirà, on sigui necessari, el sistema de participació dels centres 

públics incomplets d’educació primària en aquesta Junta de directors/es 

de zona. 

 
JUNTES TERRITORIALS 
 

- En l’àmbit de cada territori hi haurà dues Juntes territorials de 

directors/es, constituïdes per representants de les Juntes de 

directors/es de zona de cada nivell: educació primària i educació 

secundària. 

- Els membres de cada Junta de directors/es de zona escolliran de dos 

a quatre representants- segons el nombre que estableixi el director/a 

dels Serveis Territorials- per a la corresponent Junta territorial. 
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JUNTA CENTRAL 
 
 
1. FUNCIONS 

 

- D’acord amb l’article 11 de l’Ordre de 16 de juliol de 1991 (DOGC 1473 de 29.7.1991) 

 

- Les Juntes de directors de Catalunya són consultives i d’assessorament a les Direccions 

generals i òrgans actius de l’administració educativa, mitjançant l’elaboració d’estudis i 

l’emissió de propostes i informes de totes aquelles matèries que facin referència a temes 

educatius en el nivell corresponent. 

 

 

2. COMPOSICIÓ 

 

D’acord amb l’article 9 de l’Ordre de 16 de juliol de 1991 (DOGC 1473 de 20.7.1991). 

La Junta central de directors/es de Catalunya, de cadascun dels nivells, estarà integrada 

per tres representants de cadascuna de les Juntes territorials de directors/es del nivell 

corresponent, elegits pels directors/es  entre ells/es. 

 

3. ELECCIÓ DE REPRESENTANTS 

 

1. – De cada territori s’escolliran tres representants, se n’exceptua el territori  de 

Barcelona II- Comarques, on s’escolliran sis representants. 

 

2. – Cada territori designarà els seus representants. 

 

3. – Es considera oportú recordar el caràcter de “REPRESENTATIVITAT” d’aquesta 

funció, encara que es respecta la particularitat. 

 

4. – La renovació parcial o total dels representants de la Junta central serà a criteri de 

les Juntes territorials, que establiran els criteris d’elecció i/o renovació, cada quatre 

anys.  

 

5. – Donada la voluntarietat del treball, s’espera dels representants elegits, la seva 

assistència i participació a les reunions. En cas d’absències repetides es procedirà a la 

substitució del representant. 
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4. JUNTA CENTRAL 

 

La Junta central entenem que ha de dependre de la Secretaria General o de la Secretaria 

de política educativa, ja que som Administració o representants d’ella. 

 

El plenari de la Junta Central es reunirà un cop per trimestre  a més de a l’inici i fi de curs 

preceptivament amb convocatòria ordinària, amb la possibilitat de convocatòria 

extraordinària quan sigui necessari. 

 

 

1. – La Junta central s’organitza en tres comissions : 

- Permanent 

- Recursos i Serveis 

- Educació Bàsica i Innovació  

 

        D’acord amb l’organigrama actual del Departament d’Educació. 

 

2. – La  comissió permanent estarà formada per un representant de cada   territori més un 

membre de cada comissió i es reunirà preceptivament un cop al mes. 

 

3. – La Junta treballarà en ple, permanent i o en comissions que podran crear-se o 

suprimir-se segons les necessitats de treball o actualitat de temes concrets que es 

considerin oportuns.  

 

4. – Els directors/es es distribuiran  un/a per comissió (mínim) per tal de garantir la 

representativitat de tots els territoris i que ajudi a la operativitat de les comissions. 

 
FUNCIONS DE LA PERMANENT 

 

1.- Preparació de les Juntes, coordinació de les permanents de les territorials, 

coordinació del treball de les comissions. 

 

2.- La permanent de la Junta tindrà l’esborrany de l’ordre del dia de la Junta a 

fi de preparar-la i afegir si s’escau els punts que cregui convenient. 

 

3.- La permanent d’acord amb el calendari de reunions de la Junta central del 

curs escolar, al setembre programarà el calendari de reunions de les 

comissions al llarg del curs. 
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4.– Els resums de les reunions de la Junta i de les respectives comissions, 

arribaran als membres de les territorials corresponents,  per mitjà dels seus 

representants a la Junta central, a la major brevetat possible. 

 

5.- Les comissions tindran amb l’antelació suficient la documentació necessària 

per al seu treball. 

 

6.- Les convocatòries de les reunions de la permanent les farà el secretari/a 

de la Junta central. 

 

 

VINCULACIÓ ENTRE JUNTES TERRITORIALS I CENTRALS DE DIRECTORS/ES 

 

 

 

- La secretaria de les Juntes centrals de directors/es establirà a inici de cada curs escolar 

un calendari de reunions per tot el període, i n’informarà els Serveis territorials. 

  

- Per determinar el contingut de les reunions de les Juntes centrals de directors/es es 

tindran en compte els acords i propostes de les comissions de les pròpies Juntes central i 

els acords i propostes de les Juntes territorials. 
 


