
Annex al qual fa referència l’apartat c) de la base setena. Tercera prova. Prova 
teòrica. 
 

ANNEX. TEMARI 
 

1. El municipi: organització, òrgans necessaris i complementaris, competències. 
Coneixement específic del municipi de Sant Julià de Vilatorta: toponímia, serveis 
públics que es presten, organització... 

 

2. Normativa bàsica en prevenció de riscos. Elements de protecció individual i de 
protecció col·lectiva, tipologia i aplicació. Primers auxilis. Actuacions en casos 
d’emergència. 

 

3. Tasques de reparació i manteniment de la via pública (ferms, voreres, 
clavegueram , mobiliari urbà, senyalització viaria i neteja viària), d'edificis i 
equipaments municipals, i obres en general, com ara: arranjar i reparar voreres, 
fer vorades, col·locar panots i tapar sots, instal·lar senyals i reparar-les, obrir 
carrers per a passar-hi instal·lacions, reparar i netejar clavegueres i embornals, 
picar i aixecar parets, realitzar estructures de sanejament, de recollida i evacuació 
d'aigües. Elements constructius i materials que cal emprar i forma de procedir. 

 

4. La manyeria: consideracions generals. Tasques bàsiques de manyeria. Eines i 
útils de treball. Reparacions i manteniment. Manteniment, reparació, conservació i 
millora d’instal·lacions d’aigua (tubs, sistemes de reg, aixetes,cisternes, etc.), de 
calefacció i d’electricitat (quadres elèctrics, cablejats, connexions, etc.). Tasques 
de fusteria (reparar portes, finestres, persianes i instal·lar mobiliari urbà). Tasques 
de soldadures d’estructures  metàl·liques, de tancaments, de reixes, de forjats, de 
maquinària i de mobiliari urbà amb les corresponents reparacions que s’hagin de 
fer. 

 

5. Conceptes generals sobre pintura d’edificis i locals (de portes, finestres, parets i 
les altres superfícies). Eines per aplicar i treure pintures: neteja i conservació. 
Errors i reparacions mes habituals.  

 

6. La jardineria: conceptes generals i funcions del jardiner. Les plantes. Eines útils 
per al treball de jardineria. Principals tècniques en la cura de les plantes. Malalties 
de les plantes. Desenvolupament de les tasques bàsiques de jardineria com ara 
tallar gespa, treure males herbes, desbrossar, regar arbres i plantes, podar arbres 
i arbusts i recollida de les restes de la poda. 

 
 

 


