ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA
Regidoria d’Educació, Ocupació, Cultura i Gestió del Talent i Persones
Servei de Gestió del Talent i Persones

GUIA ORIENTATIVA DE SUPORT COMPLEMENTÀRIA DEL TEMARI DE
LES PROVES DE SELECCIÓ D’1 PLAÇA DE SOTS-ENCARREGAT/ADA
MECÀNIC
1. Aspectes rellevants de la llei de prevenció. Objectiu. Àmbit d’aplicació. Drets dels
treballadors. Obligacions de l’empresari. Principis de l’acció preventiva. Integració
de la prevenció. Planificació de l’activitat preventiva. (Full monogràfic 10 Dept.
Empresa)
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/monografi
cs/#bloc5

2. Treballs en alçada. Definició. Escales de mà: limitacions i ús correcte. Bastida:
criteris generals d’ús de plataformes, escales...o bastides. Criteris d’elecció en cada
cas.
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_prp_c02_/web/fp_prp_c02_htmlindex/
WebContent/u5/a1/continguts.html
Normativa RD 2177/ 2004: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-200419311

3. El recurs preventiu en els treballs de manteniment. Definició de recurs preventiu.
Situacions en les que resulta necessària la seva presència. Funcions i actuacions
dels recursos preventius.
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_prp_c01_/web/fp_prp_c01_htmlindex/
WebContent/u6/a3/continguts.html

4. Gestió equips de treball: Planificació i organització del treball. Accions de millora,
càrregues de feina. Feines transversals Relatius al àmbit de la mecànica i
manteniment de vehicles.
https://repositoridsf.diba.cat/public_resources/wiki_prod/manuals_basics/086HDGE/001.html
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_adi_m09_/web/fp_adi_m09_htmlindex/
WebContent/u4/a2/continguts.html
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5. Incidències i problemàtiques que sorgeixen a la ciutat dins l’àmbit de la mecànica.
Tant en espai públic com en dependències municipals.
Tema a preparar lliurement pels candidats.

6. Gestió i manteniment del parc de vehicles municipals. Organització, accions de
millora.
Tema a preparar lliurement pels candidats.
https://prevencion.activamutua.es/wp-content/uploads/2019/04/MECANIC-CAT.pdf

7. La maquinària i utillatges en un taller mecànic de manteniment. Criteris de seguretat
i d’utilització de la maquinària.
Tema a preparar lliurement pels candidats.
Material de consulta: https://www.caib.es/sites/fp/ca/unitats_didactiques29040/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI91775&id=91775

8. Normativa que regula l’activitat industrial i les prestacions en els tallers mecànics de
vehicles en el àmbit de la USM. Els seus equipaments i components.
Document: MAN.043 – M.S.S. Talleres Reparación vehículos

