
 

Bases  e  convocatoria  para  a  selección  dunha  praza  de  persoal  laboral  fixo.-  Condutor  de

vehículos e maquinaria-operario  (BOP núm 158, 2021)

ANEXO I: TEMARIO 

1. A Constitución Española de 1978. Nocións xerais.

2. Deberes e dereitos fundamentais dos españois. 

3. . Organización territorial do Estado. As Comunidades Autónomas. As entidades locais. 

4. O municipio. Organización municipal. Competencias. O alcalde. O Pleno.

5. O persoal ó servizo das administracións públicas. Deberes e dereitos. 

6. O Persoal laboral na administración local. 

7. Os servizos públicos municipais. As obras públicas. 

8. O Concello de Moeche. Configuración xeográfica. Límites. Termo municipal. Situación das

parroquias  e  principais  núcleos  de  poboación.  Localización dos  lugares  do  Concello  de

Moeche. Organización Administrativa. 

9. Coñecemento do termo municipal. Toponimia e rueiro de Moeche. Instalacións municipais. 

10. Limpeza pública. Tipos de traballo a realizar. 

11. Limpeza  de  rúas  e  sumidoiros.  Residuos  perigosos.  Contedores  para  residuos.  Tipos  e

mantemento. 

12. A recollida  de  residuos  sólidos  urbanos.  Sistemas  e  métodos.  Aspectos  ecolóxicos  da

limpeza. A reciclaxe de residuos. 

13. Maquinaria,  ferramentas  e  materiais  máis  comúns  para  o  desenvolvemento  das  tarefas

propias  do posto.  Descrición e  modo de  emprego.  Tipos.  Características.  Usos e  riscos.

Mantemento. 

14. Aspectos básicos sobre seguridade e hixiene no traballo propios do posto. 

15. Normas xerais de comportamento na circulación. Trasporte de persoas, mercancías e cousas.

16. Movemento de terras. Ferramentas. Útiles. Medios auxiliaras. Execución. 

17. Albanelería.  Materiais  empregados  na  construción.  Útiles,  ferramentas  e  maquinarias.

Coñecementos técnicos. 

18. Fontanería. Materiais, accesorios, ferramentas e útiles empregados. 

19. Cerrallaría. Conceptos básicos e tarefas máis comúns a realizar. Reparación e mantemento.



20. Carpintería. Conceptos básicos e tarefas máis comúns a realizar. Reparación e mantemento.

Carpintería interior e exterior. Vidrería. Materiais. Ferramentas. 

21. Pintura. Nocións xerais. Materiais, ferramentas e operacións básicas. 

22. Seguridade viaria. Sinalización e balizamento das obras que se executen en vías públicas.

Consellos e normas de seguridade viaria. Tarefas de mantemento da sinalización. 

23.  Roza e mantemento de camiños. Equipos e necesidades. 

24. Mantemento da rede de abastecemento de auga potable e saneamento. 

25. Normas básicas de mecánica aplicada a vehículos tractores. 


