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Tema 7. — Estructures.
Entramats de formació i ferro. Concepte,
utilització i característiques generals. Diferents tipologies.
Tema 8. — Instal·lacions.
Instal·lacions generals d'una edificació.
Tema 9. — Instal·lacions.
Instal·lacions generals d'una ciutat petita
(5.000 habitants).
Tema 10. — Fonaments.
Consideracions generals i classes.
Tema 11. — Cobertes.
Consideracions generals i classes.
Tema 12. — Tancaments.
Consideracions generals i classes.
Tema 13. — Classificació del sòl.
Règim jurídic per a cada tipus de sòl, figures de Planejament relacionades amb els
diferents tipus de sòl.
ANNEX IX
Proves selectives per a la contractació en
l'ègim laboral de dos persones per a personal de neteja.
1. — Sistema de selecció:. Oposició lliure.
2. — Titulació necessària: Estudis primaris.
3. — Retribucions. — Les establertes per
a la Corporació i en tot cas les mínimes establertes en el Conveni Col·lectiu corresponent.
4. — Exercicis de la oposició.
Primer exercici.
Contestar per escrit en el temps que fixi
el Tribunal un qüestionari sobre, les següents
preguntes:
«L'Ajuntament, la seva organització, els serveis públics».
«E)eures i drets dels treballadors al Servei de l'Administració».
Segon exercici.
Consistirà en el desenvolupament d'una sèrie de proves pràctiques que el Tribunal cregui convenients a fi de apreciar els coneixements sobre l'esmentada plaça.
Model d'instància.
«IHtre. Sr. Alcalde, el sotasignant sol·licita prendre part en les proves selectives que
s'expresan, manifestant que reuneix tots i cadascun dels requisits de la convocatòria, comprometent-se a aportar-los en quelcom moment que li siguin sol·licitats.
Denominació de la plaça.
Torn Lliure D
. Torn Restringit D
Dades personah.
Ir. cognom ... 2n. cognom ... Nom ... D.N.I. ...
Direcció
Còdig Postal
Població
Telèfon
Data de naixement
Serveis prestats a l'Administració.
'
Cos — Inici relació treball — Final — Òrgan
TiUtlació.
Exigida en la convocatòria
Altres títols
Lloc, data í firma.
s

.
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AJUNTAMENl' DE FIGUERES
Edicte
L'Ajuntament, en sessió del Ple celebrada
el dia 25 de setembre de 1987, va aprovar inicialment el Reglament per a l'Execució i Reposició de Rases i Cates a les vies públiques de
Figueres; així mateix va acordar en la mateixa sessió que en el cas que no es presentesin
reclamacions, el Reglament s'entendria aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar
cap acord d'aprovació definitiva. Es va sotmetre a informació pública l'esmentat Reglament sense que s'hagi presentat cap al·legació
ni suggerència, per la qual cosa queda el dit
Reglament aprovat definitivament.
Transcorregut el termini de quinze dies
sense que s'hagi efectuat el requeriment indicat en l'article 65-2 de la Llei Reguladora
de Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985
(Butlletí Oficial de l'Estat de 3 d'abril de 1985),
de conformitat amb allò que disposa l'article
70-2 de l'esmentada Llei Reguladora de Bases
de Règim Local, es publica el text íntegre del
Reglament.
Reglament per a l'execució i reposició de
Rases i Cates a les vies públiques de Figueres
Article Ir. — Aquest Reglament és d'obligat compliment per a totes aquelles obres en
què s'hagi de fer una rasa o una cata a la via
pública.
Article 2n. — La llicència d'obertura de
rasa i cata es concedeix sense perjudici a tercers, és a dir, qüe el sol·licitant es fa responsable de qualsevol perjudici que pugui provocar a tercers.
Article 3r. — El sol·licitant' de la llicència
és el responsable d'assabentarse dels serveis
que afectin l'execució de la rasa o cata, ja
siguin, de propietat pública o privada, tais com
els de les companyies elèctriques, gas, aigües,
telèfons, etc., i per tant serà el responsable de les avaries que es puguin provocar en
els mateixos com a conseqüència de l'excavació.
Article 4t. — El titular de la llicència serà
el responsable dels danys materials i humans
que es puguin produir directa o indirectament com a conseqüència de les obres. En
aquest sentit les obres hauran de mantenir-se
perfectament senyalitzades, sobretot a la nit
i hom hi col·locarà llums de color vermell i
bandes reflectants.
Article 5è. — Si és necessari interrompre
ia circulació de vehicles de vials afectats per
les obres, el titular demanarà autorització a
la Policia Municipal amb 24 hores d'antelació
i comunicarà exactament el temps que durarà la interrupció de la zona afectada.
El titular complirà totes les indicacions de
la Policia Municipal sobre la forma i elements
a emprar per tallar h circulació.
Article 6è. — A les sortides de vivendes,
passos de vianants, cantons de cruïlles, garatges, etc., i en tots aquells llocs que no es
pugui interrompre el pas de persones i vehicles, es col·locaran planxes d'acer de suficient
resistència que permetin el pas.
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Article 7è. — El sol·licitant haurà de dipositar a la Caixa Municipal, la fiança que regula l'Ordenança Fiscal corresponent, per tal
de garantir la correcta repcsició del paviment,
així mateix haurà d'abonar les taxes de la
llicència.
Article 8è. — Per a la concessió de la llicència serà indispensable presentar un informe de les companyies elèctriques, conforme
en la zona a actuar ne s'afecten cables d'Alta
Tensió.
Article 9è. — Abans d'iniciar les obres es
farà el replanteig que sotmetrà a l'aprovació
del Tècnic Municipal designat.
Article 10è. — L'obertura del paviment es
farà tallant amb disc sobre la Irnia que configura la superfície de la rasa o, cata.
Article Uè. — Els productes de, l'éxcavació sera immediatament desprès de la seva
extracció i no es podran deixar a la via pública, excepte que siguin d'una naturalesa
apropiada per ser utilitzats en el replè- de la
rasa o cata.
Article 12è. — Immediatament després de
l'obertura de la rasa, es senyalitzarà amb elements físics que denotin la seva existència,
evitant el perill d'accidents.
Article J3è. — Les rases o cates, que interrompin totalment el pas de vehicles i/o vianants, no podran estar obertes més de 12 hores, a menys que es disposin elements (planxes d'acer, passarel·les, etc.) que permetin el
pas.
Article 14è. — En la instal·lació de nous
serveis, s'hauran 'de respectar les distàncies
mínimes següents:
a) Conducció d'aigua: 20 cms.
b) Telèfons i electricitat: 30 cms.
c) Gas: 30 cms.
.Article'15è. — L'obra no podrà estar parada si no és per causes de força major i haurà
de durar el mínim temps imprescindible, amb
un màxim, de 20 dies hàbils, excepte en el cas
d'autoritzacions especials per obres d'especial
importància.
Article 16è. — La reposició de rases, es
farà d'acord amb les seccions tipus especificades en el plànols que s'acompanya en el present Reglament i que es detallen en els articles següents.
Article 17è. — Obertura de Rasa: En cas
de paviments continus (asfàltics, formigó, etcètera) el paviment es tallarà amb disc. En
el cas de paviments amb peces (llambordes,
panots, llosetes, elc), l'obertura es farà desmuntant el paviment de manera que s'afecti
el menys possible la resta no afectada per la
rasa.
L'excavació dç la rasa o cata, es farà amb
1 amplada mínima necessària, perquè les terres s'aguantin, sense posar en perill els treballadors, ni el trànsit o immobles que puguin
haver-hi al voltant de la rasa.
Article 18è. — Execució de la reposició:
' E s distingeixen entre 3 casos possibles:
Cas primer: Rases o cates d'igual o menys
de 60 cms. de fondària. La reposició es farà
tal i com indica el plànol adjunt, es recobrirà
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el servei (canonada, tub, cable, etc.), amb
material seleccionat, fins a 10 cms. per sobre
del servei, i la resta fins a 3 cms. de la cota
del paviment acabat, amb formigó de 150 Qg./
cm2. de resistència característica.
Cas segon: Rases o cates de més de 60
cms. de fondària. Es farà tal i com indica el
plànol. S'omplirà la rasa amb material seleccionat, compactat al 98 % Pròctor en calçada
i al 95 % Pròctor en voreres. Els últims 20
cms. fins a 3 cms. del paviment acabat, s'omplirà amb formigó de 150 Qg/cm2. de resistència característica.
En els dos casos es reposarà el paviment
asfàltic amb un bombeig del 2 %.
Cas tercer: Reposició de voreres. Es farà
tal com indica el plànol. S'omplirà la,rasa amb
material seleccionat, compactat al 98 % Pròctor. Els últims cms. es col·locarà un paviment
de 10 cms. de formigó de 150 Qg./cm2. de resistència característica deixant espai suficient
per a la col·locació del paviment acabat (panot,
llosetes, etc.).
Article 19è. — Serà potestat del Tècnic Municipal designat, fer les visites d'inspecció
dels treballs que cregui oportunes i es compliran les instruccions que doni sobre la for^
ma d'executar els treballs.
Una vegada acabada la reposició, el contractista 0 titular de la Llicència avisarà als
Serveis Tècnics Municipals, perquè, realitzin
la inspecció final d'acceptació de l'obra, que
serà provisional fins que es compleixi el termini de garantia i es pugui procedir a la devolució de la fiança.
Article 20è. — La devolució de la fiança
s'haurà de sol·licitar expressament per escrit,
mitjançant instància dirigida a l'Alcalde-President i no es podrà procedir a la devolució
d'aquesta fins que el Tècnic Municipal designat hagi emès informe favorable, per a la devolució de la mateixa.
Article 21è. — Aquest Reglament entrarà
en vigor el dia' següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Figueres, el catorze de gener de mil noucent vuitanta-vuít. — L'Alcalde-President. Signat: Marià Lorca i Bard.
737.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Anunci
En aquest Ajuntament es tramita expedient
per a la devolució de fiança constituïda pel
contractista Miquel Costa, S. A., adjudicatari
de les obres d'íicondiciament de la Plaça del
Gra, primera fase.
I de conformitat amb el que disposa l'article 88 del Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals, es publica el present
anunci per a general coneixement a fi que,
dins els quinze dies compats a partir del següent al d» la seva publicació, puiguin presentar-se a l'Ajuntament les reclamacions o
observacions que considerin pertinents els qui
creguin tenir algun dret exigible a l'esmentat
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