Els aspirants disposen fins dijous dia 21 de gener a les 14:00 hores per al·legar el que considerin
adient en relació amb les preguntes de la prova, sense perjudici de que es puguin presentar les
reclamacions o recursos que preveuen les bases generals que han de regir el procediment de
selecció de personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca
(BOIB núm. 146 de 30 de novembre de 2017).
1. D'acord amb el Reglament Orgànic del Consell Insular de Menorca, quins d'aquests
òrgans té caràcter necessari?
a) Els grups polítics.
b) Els consellers delegats.
c) Les direccions insulars.
d) Els òrgans de participació ciutadana.
2. Les sessions del Ple del Consell Insular poden ser de les classes següents:
a) ordinàries i extraordinàries
b) constitutives, ordinàries, extraordinàries i especials
c) ordinàries, extraordinàries, urgents i urgentíssimes
d) ordinàries, extraordinàries, extraordinàries anuals i extraordinàries de caràcter urgent
3. Els drets: 1. Participar en les iniciatives populars. 2. Participar en les consultes populars.
3 Prendre part en els òrgans de participació o complementaris del Consell Insular...
a) són drets dels ciutadans i les ciutadanes residents i no residents a Menorca.
b) són drets de les entitats ciutadanes de Menorca.
c) són drets dels ciutadans i les ciutadanes residents a Menorca.
d) són drets de la ciutadania de les Illes Balears.
4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament
d'una subvenció pública és de...
a) tres mesos des de la data de l'acord d'iniciació.
b) dotze mesos des de la data de l'acord d'iniciació.
c) un mes des de la data de l'acord de resolució de la concessió.
d) Totes les respostes són incorrectes.
5. On es poden presentar els documents que les persones interessades adrecen als òrgans
de les administracions públiques?
a) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
b) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
c) Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual s'adrecin.
d) Totes les respostes són correctes.
6. Les persones interessades en un procediment administratiu són... Assenyalau la
resposta incorrecta:
a) Les que el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims o col·lectius.
b) Les que, sense haver iniciat el procediment, tenguin drets que poden ser afectats per la decisió
que s'adopti.
c) Aquelles els interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, puguin resultar afectats
per la resolució i es personin en el procediment un cop ha recaigut una resolució definitiva.
d) Les associacions i organitzacions representatives d'interessos legítims, econòmics i socials
col·lectius, en els termes que la llei els reconegui.
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7. Són actes nuls de ple dret:
a) Els que incorren en desviació de poder.
b) Els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori.
c) Els actes que incorren en defecte de forma.
d) Els dictats fora del temps establert.
8. Les institucions de govern de cada una de les illes són:
a) Els consells insulars.
b) El Govern de les Illes Balears i els consells insulars.
c) Els ajuntaments.
d) El Govern de les Illes Balears.
9. Els consells insulars:
a) Són entitats locals amb funcions autonòmiques.
b) Són entitats locals i no institucions de la comunitat autònoma.
c) Són institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i són també entitats locals.
d) Són institucions de la comunitat autònoma però no entitats locals.
10. La representació màxima del Consell Insular correspon a:
a) El Ple.
b) La Presidència i el Ple, conjuntament.
c)La Presidència i els consellers o conselleres executius.
d) La Presidència.
11. La competència de desplegament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la
seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats a les Illes Balears correspon:
a) Als consell Insulars
b) Al Govern de la Comunitat Autonòmica de les Illes Balears
c) Als ajuntaments
d) Al Govern de l'Estat
12. Quina de les següents competències poden tenir atribuïdes els ajuntaments en matèria
d'ensenyament:
a) La conservació, neteja i custòdia dels edificis escolars públics d’educació infantil i primària.
b) Regular el règim d'admissió d'alumnes als centres escolars del municipi.
c) Exercir la inspecció educativa dels centres escolars del municipi.
d) Totes són correctes.
13. D'acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions, les despeses
subvencionables...
a) responen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada.
b) s’efectuaran dins el termini establert per les bases reguladores de les subvencions.
c) excepte en els supòsits que preveu la llei, el seu cost d'adquisició no pot ser superior al
valor de mercat.
d) Les respostes a) i b) són correctes.
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14. Segons l’art. 12 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
quins serien els tipus de contractes?
a) Els contractes d’obres i els contractes de subministrament i serveis que subscriguin les entitats
pertanyents al sector públic.
b) Els contractes d’obres, concessió d’obres, concessió de serveis, subministrament i serveis que
subscriguin les entitats pertanyents al sector públic.
c) Els contractes de concessió de serveis, subministrament i serveis que subscriguin les entitats
pertanyents al sector públic.
d) Els contractes d’obres, concessió d’obres i concessió de serveis que subscriguin les entitats
pertanyents al sector públic.
15. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quin és el
règim jurídic aplicable als contractes del sector públic?
a) Els contractes del sector públic poden estar sotmesos a un règim jurídic de dret administratiu o
de dret privat.
b) Els contractes del sector públic només poden estar sotmesos a un règim jurídic de dret
administratiu.
c) Els contractes del sector públic poden estar sotmesos a un règim jurídic de dret privat.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
16. Segons l’art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, referit al procediment
d’adjudicació, com s’han d’adjudicar els contractes que subscriguin les administracions
públiques?
a) L’adjudicació s’ha d’efectuar sense excepcions utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu i utilitzant el procediment obert o el procediment
restringit.
b) L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament utilitzant només els criteris basats en el principi de
millor relació qualitat-preu.
c) L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el procediment
restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l’annex IV, que s’adjudiquen
mitjançant aquest darrer procediment.
d) L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament només utilitzant el procediment obert o el
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l’annex IV, que
s’adjudiquen mitjançant aquest darrer procediment.
17. Alguns dels principis rectors del Decret 38/2015, de 22 de maig (Llei 14/2006, de l’esport
de les Illes Balears), pel qual es regula l’activitat esportiva en edat escolar a les Illes
Balears, són:
a) Promoure i facilitar la participació conjunta en les activitats projectades dels infants en edat
escolar amb algun tipus de discapacitat amb la resta de la població en edat escolar, i assolir la
igualtat d’oportunitats entre nins i nines en l’accés a l’activitat esportiva en edat escolar.
b) Difondre els principis de joc net, el respecte i la consideració envers tothom que hi participi i el
respecte a l’entorn i al medi ambient, i vetlar perquè s’elimini de l’esport en edat escolar qualsevol
classe de violència, racisme, discriminació o xenofòbia que pugui manifestar-s’hi.
c) Educar de manera integral la població en edat escolar en el desenvolupament harmònic de la
personalitat, en l’adquisició d’hàbits saludables, en valors cívics i en la consecució de les
condicions físiques adequades que li permeti en el futur una pràctica esportiva avançada.
d) Totes les anteriors són correctes..

Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 356050 – Fax 971 368216 – www.cime.es

18. Quins àmbits constitueixen els programes d’activitat física i esportiva dins el Pla de
l’Activitat Física i Esportiva per a l’Edat Escolar de les Illes Balears?
a) Els àmbits d’iniciació i competició, promoguts a iniciativa de l’Administració del Govern de les
Illes Balears.
b) Els àmbits de promoció i competició, promoguts a iniciativa de l’Administració del Govern de les
Illes Balears i dels consells insulars.
c) Els àmbits de promoció, iniciació i competició, promoguts a iniciativa de l’Administració del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars, i amb la col·laboració de les federacions
esportives, dels ajuntaments i de les entitats esportives balears.
d) Els àmbits de competició en esports individuals i d’equip promoguts a iniciativa dels consells
insulars, i amb la col·laboració dels ajuntaments i de les entitats esportives balears, en general.
19. Quines són totes les categories que permeten la participació dels infants esportistes en
el Pla i els programes d’activitat física i esportiva per a l’edat escolar?
a) Preiniciació / Iniciació / Benjamina / Alevina / Infantil / Cadet
b) Iniciació / Infantil / Cadet
c) Alevina / Infantil / Cadet
d) Iniciació / Benjamina / Alevina/ Infantil
20. Quin és l’àmbit del programa Posam Valors a l’Esport?
a) municipal
b) insular
c) balear
d) nacional
21. A quin col·lectiu van dirigides les intervencions en el programa Posam Valors a
l’Esport?
a) Als esportistes, mitjançant els entrenadors i els tècnics. Es preveu desenvolupar un programa
d'intervenció adreçat als tècnics, amb el qual es pretén modificar les actituds i els comportaments
a fi de millorar el joc net.
b) Als pares, mares i tutors dels esportistes, amb caràcter experimental, per tal d'actuar amb
relació a la violència a la grada.
c) Al teixit social, mitjançant una campanya publicitària i la redacció d'un decàleg de valors de
l'esport que es distribuirà en forma de pòsters i tríptics a totes les instal·lacions esportives
escolars, federacions esportives i clubs esportius.
d)Totes les anteriors són correctes.
22. Les darreres novetats en el programa Integrasport han estat:
a) Tallers de nutrició i tallers d’igualtat de gènere als clubs esportius.
b) Tallers d’habilitats i destreses bàsiques als escolars.
c) Tallers de reciclatge de material esportiu als clubs esportius.
d) Tallers de curses d’orientació.
23 Quina d'aquestes afirmacions defineix millor l'aprenentatge servei (APS)?
a) És una estratègia de formació professional.
b) És un conjunt de tasques de voluntariat.
c) És una activitat de temps lliure.
d) És una proposta educativa d'aprenentatge i servei comunitari.
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24.El model d'educació 0-3 anys a Menorca té com a objectiu, entre d’altres, garantir
l'equitat d'accés a tots els infants residents a Menorca. Això passa per:
a. Oferir l'atenció a la diversitat mitjançant els equips d'atenció primerenca amb els recursos
ajustats a les necessitats dels infants.
b. Proporcionar les beques menjador perquè els infants de 0-3 també hi tenguin accés.
c. Garantir un nombre suficient de places que hi garanteixi l'accés a les famílies més desfavorides.
d. Totes les respostes són correctes.
25.Els infants de 0 a 3 anys a Menorca accedeixen de forma majoritària a:
a. Escoletes públiques.
b. Escoletes concertades.
c. Escoletes privades.
d. Escoletes privades subvencionades.
26.Són ensenyaments obligatoris del sistema educatiu no universitari de les Illes Balears:
a. L’educació infantil de 0-3 anys.
b. L’educació permanent de persones adultes.
c. La formació professional de grau mitjà i de grau superior.
d. Totes les respostes són incorrectes.
27. Quins són els objectius del programa de Salut Jove i Cultura? Assenyalau la resposta
incorrecta:
a) Donar a conèixer i apropar els serveis públics, especialment els que depenen del Consell
Insular
de
Menorca,
als
infants
i
joves
de
Menorca.
b) Establir un pont entre l'escola i el teixit associatiu de Menorca i fer que els al·lots i al·lotes de
totes les edats coneguin les activitats que duen a terme les entitats socials i culturals més
rellevants
de
la
nostra
societat.
c) Promoure hàbits de vida saludables i activitats culturals i esportives entre la població escolar i
dur a terme activitats de prevenció de pràctiques de risc per a la salut.
d) Oferir un programa d'activitats diverses que substitueixin l'activitat educativa ordinària.
28. A qui va dirigit el programa Salut Jove i Cultura?
a) Només als centres de primària.
b) Només a secundària.
c) Només als universitaris.
d) A tots els centres d’ensenyament formal i no formal, famílies, professors i grups interessats.
29. Quin nombre de tallers s’ofereixen en l’edició actual del programa Salut Jove i Cultura?
a) Entre 50 i 60
b) Entre 90 i 120
c) Entre 150 i 180
d) Entre 20 i 50
30.Quins són els blocs temàtics que ofereix el programa Salut Jove i Cultura?
a) Persona i societat / Salut i activitat física / Medi ambient i economia / Música i còmic
b) Persona i societat / Jocs populars / Medi ambient i economia / Cultura
c) Salut i activitat física / Patrimoni / Cultura / Arts escèniques
d) Persona i societat / Salut i activitat física / Medi ambient i economia / Arts i cultura
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31.L’ educació i formació permanent de les persones adultes a Menorca classifica els
ensenyaments en:
a) Ensenyaments formals.
b) Ensenyaments formals i ensenyaments no formals.
c) Ensenyaments formals, ensenyaments no formals i ensenyaments complementaris.
d) Ensenyaments formals, ensenyaments no formals, ensenyaments complementaris i
ensenyaments socioculturals.
32. Els idiomes que s’ensenyen a l’escola d’adults són:
a) Ensenyaments formals.
b) Ensenyament no formals.
c) Ensenyaments complementaris.
d) Ensenyaments socioculturals.
33. En el model d’ensenyament d’adults de Menorca hi intervenen principalment els agents
següents:
a) La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, el Consell Insular de Menorca, els
ajuntaments de l’illa i l’Associació d’Educació d’Adults de Menorca.
b) La regidoria d'educació de cada municipi, la Delegació Territorial d'Educació i l'associació de
veïns de cada municipi.
c) El Consell Educatiu Municipal, la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, i els
ajuntaments.
d) La Delegació Territorial d'Educació, l'Associació d'Educació d'Adults de Menorca i el Consell
Educatiu Municipal.
34. El Consell Insular de Menorca:
a) Té la titularitat de les escoles de música de Menorca.
b) Subvenciona una part de les activitats docents que duen a terme les escoles de música de
Menorca.
c) Proporciona personal per portar a terme les tasques de gestió i administració de les escoles de
música de Menorca.
d) No té cap línia d'ajuts per a l'activitat musical que duen a terme les escoles de música de
Menorca.
35.Alguns dels objectius de les escoles de música de Menorca són... Assenyalau la
resposta incorrecta:
a) La iniciació musical dels infants.
b) Permetre el seguiment de la pràctica musical o de dansa de les persones adultes.
c) La preparació per accedir a estudis professionals.
d) L'obtenció del certificat d’una especialitat del grau elemental de música.
36. Segons la Llei 14/2006, de l’esport de les Illes Balears, es considera esdeveniment
esportiu:
a) L’activitat que qualifiqui d’esportiva la federació corresponent i que formi part integrant del
calendari de competicions de cada esport o modalitat esportiva.
b) L’activitat que qualifiqui d’esportiva un club esportiu reconegut per la Direcció General d’Esports
de les Illes Balears.
c) L’activitat que qualifiqui d’esportiva l’Associació de Gestors Esportius de les Illes Balears.
d) Les respostes a) i c) són correctes.
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37. Organitzar i promoure esdeveniments esportius és competència de…
a) els ajuntaments.
b) els consells insulars.
c) el Govern de les Illes Balears.
d) Les respostes a), b) i c) són correctes.
38. L’organització d’un esdeveniment esportiu s’estructura en àrees, logística, tècnica, etc.,
que depenen de… Assenyalau la resposta incorrecta:
a) La dimensió de l’esdeveniment.
b) La capacitat organitzativa de l’empresa.
c) Les característiques tècniques de l’esdeveniment.
d) La categoria dels participants.
39. Quins són els factors que determinen la realització i disseny d’un esdeveniment
esportiu?
a) Els factors que determinen la realització d’un esdeveniment són els factores externs, com ara
suport polític, grau d'interès social, etc., i els factors interns, com ara l'experiència, la capacitat
organitzativa, etc.
b) Els factors que determinen la realització d’un esdeveniment són exclusivament els econòmics i
la participació prevista.
c) Els factors que determinen la realització d’un esdeveniment són exclusivament la capacitat
organitzativa de l’empresa.
d) Els factors que determinen la realització d’un esdeveniment són exclusivament l’organització
tècnica i les instal·lacions i infraestructures.
40. D’acord amb la llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribció de competècies als consells
de Menorca i d’Eivissa i Formentera, el Consell Insular de Menorca té la competència, la
funció executiva i la gestió en les matèries:
a) 1. Educació en el lleure infantil i juvenil. 2. Activitats de lleure per a infants i joves. 3.
Instal·lacions juvenils. 4. Associacionisme i participació. 5. Informació juvenil. 6. Intercanvis
i turisme juvenil. 7. Activitats juvenils de promoció artística i cultural.
b) 1. Educació en el lleure infantil i juvenil. 2. Activitats de lleure per a infants i joves. 3.
Instal·lacions juvenils. 4. Associacionisme i participació. 5. Carnet jove. 6. Consells de la
joventut. 7. Activitats juvenils de promoció artística i cultural.
c) 1. Educació en el lleure infantil i juvenil. 2. Instal·lacions juvenils. 3. Associacionisme i
participació. 4. Carnet jove. 5. Consells de la joventut. 6. Inspecció en matèria de joventut.
d) 1. Educació en el lleure infantil i juvenil. 2. Activitats de lleure per a infants i joves. 3.
Instal·lacions juvenils. 4. Associacionisme i participació. 5. Carnet jove. 6. Intercanvis i
turisme juvenil. 7. Activitats juvenils de promoció artística i cultural.
41. És competència dels ajuntaments...
a) verificar i controlar les escoles de formació en el temps lliure infantil i juvenil del seu terme
municipal.
b) elaborar de forma potestativa plans i programes d'àmbit municipal en relació amb el jovent.
c) ordenar, inscriure i gestionar censos i registres d'abast municipal relatius a entitats,
instal·lacions, escoles de formació i serveis existents en matèries objecte de la llei 10/2006,
de 26 de juliol.
d) donar suport al desenvolupament de les iniciatives i dels projectes de les associacions
juvenils inscrites en el cens municipal i dels joves i de les joves en general.
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42. L'instrument de col·laboració i informació permanent entre l'Administració autonòmica i
els consells insulars per a la deliberació, consulta i proposta en matèria de joventut i lleure
és...
a) la Comissió Interdepartamental per a l'Elaboració de Polítiques de Joventut.
b) la Comissió Intersectorial per a l'Elaboració de Polítiques de Joventut.
c) la Conferencia Sectorial en matèria de Joventut.
d) la Conferencia Interinsular en matèria de Joventut.
43. La potestat reglamentària sobre les competències atribuïdes als consells insulars en les
matèries de joventut i lleure correspon...
a) a la Comissió Interdepartamental per a l'Elaboració de Polítiques de Joventut.
b) al Govern i l'Administració de les Illes Balears.
c) Sempre a cada consell insular.
d) als consells insulars, excepte quan es tracti de regulació bàsica de caràcter suprainsular.
44. La normativa que crea i regula la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove i el cens de
la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove és...
a) el Decret 35/1999, de 9 d'abril.
b) l'Ordre de la consellera de Benestar Social de 23 de març de 2000.
c) l'Ordre de la consellera de Presidència de 2 de juny de 1999.
d) el Decret 23/2018, de 6 de juliol.
45. Menorca Borina’t és un programa dirigit a...
a) tota la població.
b) la població major de 50 anys.
c) la població amb malalties cròniques.
d) la població jove.
46. Què són les rutes saludables?
a) Es tracta de rutes urbanes dissenyades per caminar per les poblacions de més de 8.000
habitants de Menorca.
b) Es tracta de rutes urbanes dissenyades perquè caminin les persones sedentàries amb factors
de risc per a la seva salut.
c) Es tracta de rutes urbanes a tots els municipis de Menorca dissenyades per a la promoció de la
salut.
d) Les respostes b) i c) són correctes.
47. Quines són les àrees del programa Menorca Borina’t?
a) Àrea educativa / Àrea cientificoacadèmica / Àrea comunitària / Àrea de prescripció de l’exercici
físic
b) Àrea educativa / Àrea comunitària / Àrea de prescripció de l’exercici físic
c) Àrea cientificoacadèmica / Àrea comunitària / Àrea de prescripció de l’exercici físic
d) Àrea educativa/ Àrea cientificoacadèmica / Àrea comunitària / Àrea de prescripció de l’exercici
físic / Àrea internacional
48. D'acord amb el Decret 23/2018, de 6 de juliol, l’activitat continuada que es du a terme als
casals ha de comptar amb un equip dirigent format per, com a mínim, un/a monitor/a per
cada...
a) 10 persones participants o usuàries.
b) 6 persones participants o usuàries a espais interiors i 10 a espais exteriors.
c) 10 persones participants o usuàries a espais interiors i 20 a espais exteriors.
d) 15 persones participants o usuàries.
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49. Els casals de joves estan obligats a...
a) estar dirigits per una persona que tengui necessàriament el diploma de director/a d’activitats
d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.
b) tenir una zona exterior per a la realització d'activitats diverses a l'aire lliure.
c) comunicar al Consell Insular la relació de les activitats continuades que duran a terme.
d) presentar al Consell Insular una declaració responsable de les activitats no dirigides que
duran a terme.
50. Quin és el nom del document que ha de contenir, com a mínim, una relació de les
activitats, els seus objectius, la llengua vehicular i els mitjans de què disposen els casals
de joves que realitzen activitats d'educació en el temps lliure regulades pel Decret 23/2018?
a) Pla d'intervenció d'oci i lleure educatiu
b) Projecte educatiu
c) Projecte pedagògic de centre
d) Pla de treball del casal

RESERVES
1. Quant a la classificació dels actes administratius... Assenyalau la resposta incorrecta:
a. No existeixen els actes de tràmit.
b. L’acte pot posar fi a la via administrativa o no posar fi a la via administrativa.
c. L’acte pot ser reglat o discrecional.
d. L’acte pot ser exprés, presumpte o tàcit.
2. El Reglament del Consell Insular de Menorca distingeix entre:
a. Òrgans decisoris i òrgans informatius.
b. Òrgans necessaris i òrgans sense caràcter necessari.
c. Òrgans consultius o òrgans decisoris.
d. Òrgans necessaris, òrgans sense caràcter necessari i òrgans assessors.
3. Organitzen el projecte Un Estiu per Créixer:
a) El Ministeri de Sanitat, la Conselleria d'Afers Socials i Esports, el Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments
b)La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
c) El Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
d) El Consell Insular de Menorca, els ajuntaments i les entitats col·laboradores
4. En relació amb el Servei d’Atenció Educativa Infantil del Consell Insular de Menorca,
assenyalau la resposta incorrecta:
a. És un servei que enfoca la seva activitat a l’etapa educativa de la primera infància, els tres
primers
anys
de
vida
dels
infants
i
les
seves
famílies.
b. El Servei d’Atenció Educativa Infantil del Consell Insular de Menorca treballa de manera
conjunta i en coordinació amb l’Equip d’Atenció Primerenca.
c. Per poder accedir a tots els programes desenvolupats pel Servei d’Atenció Educativa Infantil del
Consell Insular de Menorca els infants han d'estar matriculats a una escoleta pública.
d. Un dels programes que desenvolupen són els Espais Familiars per a nadons.
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5. El Decret 23/2018, de 6 de juliol, regula les activitats d'educació en el temps lliure
adreçades a infants i joves que es duen a terme durant …........ (1) dies, consecutius o no,
dins un període de ........... (2) dies naturals.
a) (1) tres, (2) set.
b) (1)) un, (2) cinc.
c) (1)) quatre, (2) catorze.
d) (1)) dos, (2) set.
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