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REGLAMENT DELS AUXILIARS DE MANTENIMENT-CONSERGES D E L’AJUNTAMENT DE 
BADIA DEL VALLÈS  
 
 
PREÀMBUL 
 
Considerem d’una importància clau la figura de l’auxiliar de manteniment-conserge de 
l’Administració Pública, com element primer d’informació i de referència al qual es dirigeix la 
ciutadania. Per això, volem desenvolupar aquest Reglament de funcionament del personal 
auxiliar de manteniment-conserge de la manera més clara i completa possible, facilitant que tot 
el personal de auxiliar de manteniment-consergeria que treballi en aquest Ajuntament s’hi pugui 
sentir identificat, independentment del lloc en el que desenvolupi les seves funcions.  
 
La figura d’auxiliar de manteniment-conserge ha de poder desenvolupar les diferents funcions 
de consergeria i manteniment que requereixen els diversos equipaments públics que són 
responsabilitat de l’Ajuntament de Badia del Vallès.  
Donada la importància d’aquestes funcions, el correcte acompliment de les quals té un impacte 
directe en la qualitat dels serveis i l’atenció als ciutadans i ciutadanes, es vol dotar a aquesta 
figura d’un perfil força complert, que inclogui destreses tant en tasques de manteniment com en 
atenció al públic. Aquests treballadors/es són un element clau per a la gestió de qualitat dels 
equipaments i serveis municipals.  Es en aquesta direcció i entenent que cal revalorar aquesta 
figura que es fa la proposta de classificar aquest perfil en el grup D, ja que les funcions 
proposades no són exigibles als treballadors/es del grup E.    
 
Aquest nou perfil, tal com es desenvolupa en aquest reglament, ha de garantir el funcionament 
de qualitat del manteniment quotidià dels equipaments i una bona atenció a les persones, 
independentment de l’equipament del que es tracti. Tanmateix, i donada l’especificitat de la 
figura de l’auxiliar de manteniment-conserge escolar, desenvolupem a continuació el seu perfil 
amb detall. 
 
Perfil específic de l’auxiliar de manteniment-conse rge escolar  
 
L’auxiliar de manteniment-conserge és una figura que ha de ser considerada, per la presència 
que té durant el temps de socialització formal dels infants, com part integrant de l’entorn 
educatiu. Això li dona una presència d’una importància inqüestionable en l’espai escolar i el 
converteix en un dels protagonistes de la vida de qualsevol centre educatiu. Aquesta forma 
d’entendre la figura del auxiliar de manteniment-conserge dignifica la seva funció però també el 
carrega de responsabilitat, envers pares i mares, docents i, sobretot, envers els infants. 
 
Per tant, no podem pensar en un perfil professional que abraci únicament aspectes de 
manteniment de les instal·lacions –funció d’altra banda fonamental- . Es essencial el seu paper 
en l’àmbit  interrelacional amb la resta de protagonistes de la comunitat educativa. 
 
L’atenció als infants ha de ser especialment acurada, havent de ser el auxiliar de manteniment-
conserge un reforç per al cos docent en alguns moments. 
 
L’auxiliar de manteniment-conserge: 
 
� Coneixerà les característiques evolutives mínimes, a nivell psicofísic, dels diferents 

col·lectius d’infants. 
� Serà capaç de resoldre situacions entre infants que precisin de l’autoritat d’un adult, 

sempre que no existeixi la presència del docent responsable i això pugui interferir en la 
seva tasca. 

� Serà capaç de comunicar als docents totes aquelles incidències que puguin afectar els 
infants. 

� Mostrarà una actitud positiva envers els infants, sent la amabilitat i l’afecte dues 
característiques fonamentals. 
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� Mostrarà una atenció i deferència especial cap als pares i mares i les seves sol·licituds, 
sent capaç de derivar-los cap a l’àmbit convenient per a que se’ls ajudi. 

� Mostrarà una actitud positiva cap a la diversitat. 
� Coneixerà la realitat quotidiana de Badia del Vallès, el que permetrà saber discernir la 

forma d’actuar davant de situacions generades pels ciutadans. 
 
La selecció dels auxiliars de manteniment-conserges inclourà proves concretes sobre tasques 
de les exigides al reglament i preguntes sobre l’àmbit relacional, que avaluïn de manera 
específica la capacitat d’afrontar situacions quotidianes en la comunitat educativa. 
 
 
CAPÍTOL I  
 
Art. 1.- Finalitat d'aquest Reglament. 
 
Aquest Reglament té la finalitat de regular la prestació dels serveis d’auxiliar de manteniment-
consergeria  de l’Ajuntament de Badia del Vallès destinats als   equipaments públics, 
dependents de qualsevol Administració Pública, del municipi, per tal de fer complir les 
obligacions de custòdia,  manteniment i seguretat dels edificis públics. 
 
Art. 2.- Àmbit d’aplicació 
             
Aquest Reglament haurà de ser aplicat a tot el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament que 
presti els seus serveis d’auxiliar de manteniment consergeria d’equipaments públics. 
 
Art. 3.- Condicions generals i forma d’ingrés 
 

 3.1. L’ingrés com a auxiliar de manteniment-conserges es farà d’acord amb les 
disposicions  aplicables vigents.         

          
             3.2. En les proves prèvies a l’ingrés es valoraran positivament  
                    coneixements: per realitzar les cures necessàries de petits      
                    accidents, per poder realitzar reparacions o bricolatge, de   

         gas, electricitat i fusteria. 
 
Art. 4.- Lloc de treball 
 
El lloc de treball en el que els auxiliars de manteniment-auxiliars de manteniment-conserges 
han de desenvolupar les seves  funcions és competència de l’Ajuntament i sempre serà en 
funció de les necessitats de les àrees o Serveis. 
Els canvis de lloc de treball de diferents àrees es faran després d’informar els auxiliars de 
manteniment-conserges implicats i amb l’informe preceptiu favorable dels departaments  
 
corresponents. En el cas del personal funcionari s’atendrà a allò disposat en la legislació de 
funció pública informant i fent partícpes als sindicats. 
 
Art. 5.- Horari Laboral 
 
La jornada laboral serà la legalment establerta en el conveni dels Treballadors/es de 
l’Ajuntament i l’establerta en la legislació sobre la funció pública i en l’Acord de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Badia del Vallès en cada moment vigent..        
             
 
CAPÍTOL II  
 
DRETS I DEURES 
 
Art. 6.-  
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Els/les auxiliars de manteniment-conserges dels equipaments públics gaudiran dels drets i 
estaran sotmesos/es als deures que els corresponguin, segons el caràcter de nomenament o 
contractació del qual disposin, sempre de conformitat amb el que estigui establert legalment o 
reglamentàriament. 
 
Art. 7.-  
 
Els/les auxiliars de manteniment-conserges estan obligats/des: 
 
7.1. Al correcte compliment de les seves competències, establertes reglamentàriament i a 

col·laborar amb els/les superiors/res i company/yes  per  tal de garantir el bon 
funcionament dels serveis. 

7.2.  A respectar i obeir els/les superiors/res i les autoritats competents en tot  el que sigui 
propi de les seves funcions; també, hauran de complir les  orientacions i/o les ordres 
que rebin d’aquells/es i hauran d’actuar en  col·laboració amb els responsables de 
l’equipament. 

7.3. A tractar amb correcció i respecte, quant a les paraules i maneres, les persones que 
utilitzin els equipaments, orientant-les, si convé, pel que fa a dependències municipals 
on es poden dirigir.            
A adoptar en tot moment una conducta correcta. 
A guardar discreció respecte als temes que puguin conèixer, atès el  càrrec que 

ocupen. 
7.4.  A assistir als cursos de perfeccionament que s’organitzin des de  l’Ajuntament 
7.5. A assistir a totes aquelles reunions a les quals siguin convocats per   l’Ajuntament. 
7.6. Els auxiliars de manteniment-conserges no hauran de dur a l'escola o equipament res 

que no sigui imprescindible per al desenvolupament de les tasques que se li 
encomanen. Aquest criteri serà aplicat per la direcció del centre o equipament. 
 

Art. 8.- 
 
8.1. Per tal d’adequar la tasca  del personal auxiliar de manteniment-conserges a les 

necessitats concretes i a les especificitats de cada equipament,  el director/a  de 
l'escola o equipament  confeccionarà el Pla de Treball específic que serà redactat 
d’acord amb  el que es detalla en l’article 9 i serà efectiu amb el vist-i-plau del 
responsable del servei  

 
8.2. de l’Ajuntament que correspongui. L'escola o equipament podrà convidar els auxiliars 

de manteniment-conserges a participar en l'el.laboració del Pla de Treball. 
8.2. Per tal de fer el seguiment del compliment del Pla de Treball, el/la  responsable del 

servei corresponent podrà convocar reunions de treball   
amb el personal auxiliar de manteniment-conserges, individualment o  col·lectivament. 

 
8.3. El responsable de l’equipament comunicarà al responsable del servei    
           corresponent qualsevol incidència en el compliment del Pla de Treball.   
 
Art. 9.-  
 
A més de les obligacions que per la seva vinculació regeixen per als funcionaris i treballadors 
de l’Administració Local, pel que fa a les peculiaritats del servei, correspon als/les auxiliars de 
manteniment-conserges dels equipaments el fidel, puntual i rigorós compliment de les seves 
funcions que, amb caràcter mínim i a títol merament enunciatiu, s’estableixen a continuació: 
 
� vigilància, manteniment i custòdia dels locals, aules i altres dependències de 

l’equipament que, en tot cas, comprendran les feines següents: 
 
a) FEINES FIXES 

 
Són totes aquelles que s’han d’efectuar per tal de posar en marxa cada dia el equipament 
són: 
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1. Obrir i tancar els accessos a l’edifici d’acord amb els horaris establerts. 
2. Obrir i tancar les portes, les finestres i les persianes de l’equipament d’acord amb els 

horaris establerts. 
3. Atendre i informar amb amabilitat  tothom d’acord amb els criteris establerts pels 

responsables dels equipaments. 
4. Assegurar que les papereres i els recipients d’escombriaires siguin en el lloc assignat 

perquè se les emportin els serveis de neteja. 
5. Controlar periòdicament  les instal·lacions d’aigua dels centres, com ara aixetes, 

descàrregues d’inodors, lavabos, font, desguassos. 
      Tenir cura d’aquestes instal·lacions abans de l’inici dels caps de   
      setmana i abans de començar i en finalitzar els períodes de vacances. 
      Vetllar perquè totes les aixetes, etc,. quedin tancades en finalitzar la  
       jornada laboral. 
6. Posar en marxa i desconnectar la calefacció del centre en l’horari  establert en el Pla de 

Treball. 
      Controlar periòdicament el funcionament correcte de la instal·lació. 
7. Connectar i desconnectar, d’acord amb l’horari del centre la instal·lació  
      elèctrica de l’equipament. 
      Vetllar perquè no quedin encesos els llums en finalitzar la jornada  

            laboral. 
8. Desconnectar i connectar si s'escau,  l’alarma del centre o equipament en iniciar-se la 

jornada laboral.   
      9. Mantenir les condicions òptimes de neteja i higiene a l'escola o equipament durant la 

jornada de treball  atenent a totes les incidències que puguin haver-hi. 
    10.  Vetllar perquè la farmaciola tingui el material necessari per poder fer    les cures 

necessàries, de petits accidents. 
Tots els desperfectes que el personal auxiliar de manteniment-conserges no pugui 
solucionar  serà  comunicat als serveis tècnics de l’Ajuntament. 

 
 
B ) MANTENIMENT DE L’EQUIPAMENT 
 
1.   Custodiar els comptadors i els motors de les instal·lacions d’entrada d’energia elèctrica, de 
l’aigua i del gas, i vigilar que es mantinguin sempre tancades i sense permetre’n l’accés ni la 
manipulació per part  de les persones no autoritzades. 
2.   Vigilar la conducció general d’aigua, baixants, clavegueres i recepció d’aigües pluvials a 
terrasses, terrats, patis, etc., i comprovar-ne la neteja periòdica. Si aquesta revisió és deficient i 
es produïssin embussaments, el/la auxiliar de manteniment-conserge estarà obligat/da a 
netejar  l’embús produït. 
 
Atendre i tenir cura de la vegetació i les zones d’esbarjo diàriament i específicament quan el 
director/a ho demani.. 
Recollir els residus de manera selectiva, segons els nivells de selectivitat a l’abast i dipositar 
dins dels respectius contenidors, bé estiguin a l’interior de l’edifici o al carrer.  
Tenir cura de mantenir en ordre el quadre de claus ( que haurà d’estar dipositat en el lloc que 
determini el responsable del centre ), de protegir-lo i d’actualitzar-lo obligatòriament en els 
casos de trencament,  nova adquisició i cessió de claus per part de l’Ajuntament amb  
etiquetes. 
Mantenir en bon estat les eines encomanades al seu càrrec i, en cas de desperfectes o 
pèrdues, comunicar-ho immediatament als serveis  tècnics de  l’Ajuntament. 

 Facilitar l’accés a l’equipament als professionals contractats o al personal de l’Ajuntament per 
fer qualsevol  reparació. 
Tots aquells desperfectes i aquelles deficiències que no puguin ser reparats pel/per la auxiliar 
de manteniment-conserges n’informarà, immediatament al responsable del centre i als serveis 
tècnics de l’Ajuntament 
Efectuar petites millores i reparacions usuals o amb caràcter d’urgència en els següents àmbits 
de lampisteria, paleta i pintura i fusteria, per a les quals tasques rebran la formació adient per 
part de l’Ajuntament. 
 
c)   ATENCIÓ AL RESPONSABLE I EL PERSONAL DE L’ EQUIPAMENT 
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1. Facilitar informació respecte al centre, sempre que no es tracti de qüestions particulars 

i confidencials i d’acord amb les directrius del  responsable del equipament. 
2. Complir els avisos, les comissions, els encàrrecs i altres tasques relacionats amb el 

centre que hagin estat encomanats des del responsable del centre,  però mai en cas 
que es tracti d’assumptes particulars. 

3. Recollir i repartir la correspondència i els avisos dirigits al responsable  
     del centre. 
4. Manipular màquines reproductores, multicopistes, fotocopiadores i d’altres semblants 

que se’ls ordeni des del responsable del centre.  
Atendre, també, el telèfon si el responsable del centre així ho considera. En cap ocasió        

no faran servir aquests aparells per finalitats particulars. 
 
Art. 10 
 
Tenir especial atenció en mantenir l’ordre en el centre i informar al responsable del centre i els 
serveis tècnics de l’Ajuntament de totes les anomalies, deficiències i insuficiències que observi 
i, en especial, el funcionament de les instal·lacions. 
Amb l’autorització del responsable de l’Ajuntament, podrà suspendre el servei afectat per 
aquestes circumstàncies si considera que hi ha perill en la seva utilització. No caldrà 
l’esmentada autorització en cas de perill imminent i situacions d’urgència, sempre d’acord amb 
el responsable del centre. 
 
Per a totes les comunicacions a l’Ajuntament seguirà les directrius del/de la responsable del 
Servei corresponent. 
 

 
CAPÍTOL 3 

 
BAIXES, PERMISOS, DISPENSES, LLICÈNCIES I VACANCES 
 
Art. 11 
 
Les absències per malaltia o accident seran comunicades al/la responsable del centre i al 
Servei corresponent i es lliurarà la baixa mèdica oficial al Departament de Recursos Humans 
de l’Ajuntament en el tres dies següents. 
En aquest cas, el  responsable del servei d’educació de l’Ajuntament o del departament 
corresponent, es posarà d’acord amb els servei tècnics per substituir el/la auxiliar de 
manteniment-conserges de baixa immediatament, amb el personal adscrit a la Brigada, fins que 
si s’escau es contracti  una persona substituta. En l’interí fins que es faci efectiva la substitució, 
i, en el cas de les escoles, el treballador de l’escola veïna es farà càrrec de les tasques 
mínimes de manteniment. 
S’intentarà designar d’entre els/les treballadors/res de la Brigada unes persones fixes per a les 
substitucions dels/de les auxiliars de manteniment-conserges dels equipaments, que hauran de 
conèixer les tasques pròpies d’aquest personal i el funcionament dels centres. 
 
Art. 12 

 
Els permisos, les llicències i les dispenses es comunicaran al responsable del centre i al/la 
responsable del Servei corresponent de l’Ajuntament amb l’antelació suficient per cobrir el 
servei. 
      En període de vacances, el personal auxiliar de manteniment-conserges pot haver 
d’ocupar-se de dos edificis. Serà el responsable de l’Àrea que correspongui de l’Ajuntament qui 
determini les tasques a realitzar en els dos edificis. És tindrà en compte la diferència de 
tasques que s’han de realitzar en el edifici en el que habitualment desenvolupa les tasques el 
personal auxiliar de manteniment-conserges, és a dir, que a més de les tasques diàries de 
revisió i de realització en el seu edifici, haurà de portar a terme les tasques de vigilància a 
l’edifici en el qual la seva actuació és de substitució, a fi d’evitar el deteriorament de les 
instal.lacions i equipaments del centre. 
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Badia del Vallès, octubre 2003. 
 
Badia del Vallès, 3 de febrer de 2004 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
José Luis Jimeno Sáez 


