
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE REGLAMENT INTERN DEL PERSONAL DE 

CONSERGERIA I MANTENIMENT DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE BANYOLES. 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el 

procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, s’haurà 

de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’administració competent, en 

la qual es recollirà l’opinió dels/les ciutadans/nes i de les organitzacions més representatives 

potencialment afectats per la futura norma en relació als següents aspectes: 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i l’oportunitat de  la seva aprovació 

c) Els objectius de la norma 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves 

opinions sobre els aspectes que els siguin d’interès en relació al projecte de Reglament que es 

pretén elaborar, en un termini de 7 dies naturals, a comptar des del dia següent a la seva 

publicació a la pàgina web municipal.  

 

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

L’actual Reglament intern del personal de consergeria i manteniment dels centres educatius 

públics de Banyoles es va aprovar el 29 d’octubre de 2001. Per una banda aquest reglament 

recull aspectes actualment caducs, com ara la regulació d’habitatges de conserges, i per l’altra 

conté aspectes que cal actualitzar d’acord amb les necessitats que presenten actualment els 

equipaments dels centres públics d’educació infantil i primària de la ciutat i les tasques de 

conservació, manteniment i vigilància que se’n deriven. 

 

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

En aquests darrers vint anys s’han produït  canvis importants en els edificis escolars de la ciutat, 

en el sentit que han incrementat en nombre, ja no contenen  habitatges per a conserges i s’han 

consolidat tot un seguit d’actuacions municipals pel què fa al compliment de les tasques de 

manteniment d’edificis.  

 

Així mateix la figura de conserge mantenidor ha anat evolucionant cap a un perfil més tècnic i 

capaç pel desenvolupament de tasques de manteniment específiques, i per a l’execució 

autònoma i eficient per a la conservació dels equipaments i la seva planificació. 

 

Aquests canvis aconsellen la modificació de l’actual Reglament per tal d’adequar-lo a la situació 

i necessitats actuals, i a les actuacions municipals necessàries en matèria de conservació, 

manteniment i vigilància dels centres públics d’educació infantil i primària de la ciutat.  

 

 



OBJECTIUS DE LA NORMA 

Els objectius d’aquest reglament són: 

1. Regular les funcions i adequar la professionalitat del personal conserge mantenidor, de 

manera que es concretin en diferents apartats les seves obligacions derivades de les 

tasques de conservació i manteniment de l’edifici i de la seva vigilància i custòdia. 

2. Ordenar i facilitar la coordinació d’aquest col·lectiu amb l’Ajuntament, els equips 

directius dels centres i la comunitat educativa en general. 

 

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES 

La regulació jurídica d’aquest Reglament s’emmarca en la normativa que assigna a 

l’administració local competències en matèria de conservació, manteniment i vigilància dels 

centres públics d’educació infantil i primària i en la normativa vigent en matèria de personal al 

servei de l’administració pública: 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 25.2 n) modificat 

per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, LRSAL, de racionalització i sostenibilitat 

de l’Administració Local, apartat vuitè. 

- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 

i de Règim Local de Catalunya, article 63.3 o), actualitzat amb data 30/04/20, article 66.3 

o). 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. Article 159. 

 


