Els aspirants disposen fins dimarts dia 26 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 no
necessari?
a) Les comissions informaties.
b) La Comissió Especial de Comptes.
c) La Junta de Portaieus.
d) Les comissions tècniques assessores en matèria d'urbanisme i ordenació del territori i patrimoni
històric i la comissió de declaració de risc i desemparament i tutela.
2. Un cop adquirida la plena condició de membre de la corporació, tots els consellers i conselleres del
Consell Insular de Menorca tenen uns drets que es classifquen en els tpus següents:
a) Drets de caràcter polítc. Drets de caràcter econòmic. Drets de caràcter sociolaboral. Drets de
caràcter honorífc.
b) Drets de caràcter sociopolítc. Drets de caràcter laboral. Drets de caràcter sanitari. Drets de
caràcter protocol·lari.
c) Drets de caràcter laboral. Drets de caràcter retributu. Drets de caràcter protocol·lari. Drets de
caràcter públic.
d) Drets de caràcter polítc. Drets de caràcter judicial. Drets de caràcter econòmic. Drets de
caràcter permanent.
3. Assenyalau quina d'aquestes respostes no correspon a competències genèriques dels directors o de les
directores insulars.
a) Dirigir i promoure l'elaboració d'estadístques corresponents a les distntes actiitats pròpies de
l'àrea.
b) L'estudi, l'emissió d'informe o la consulta sobre qualseiol qüestó que la Presidència, el Consell
Executu o els consellers o les conselleres executus caps dels distnts departaments decideixin
sotmetre a la seia consideració en relació amb els assumptes de la respectia competència.
c) Presentar anualment al conseller o consellera executu respectu un informe sobre el curs, el
cost i el rendiment de les dependències al seu càrrec.
d) Establir el règim interior de les dependències al seu càrrec, i iigilar i fscalittar la seia actuació,
ietllant pel bon funcionament de les unitats administraties inferiors dependents i del personal
integrat dintre de l'àrea d'actiitat subjecta a la seia direcció.
4. Perquè un candidat o candidata sigui proclamat president o presidenta del Consell Insular de Menorca ha
d’obtenir la majoria absoluta de iots en primera iotació. Si cap no obté aquesta majoria...
a) serà proclamat president o presidenta el candidat o candidata que pertanyi a la llista que hagi
obtngut més iots a l’illa.
b) es farà un sorteig.
c) es farà una segona iotació i resultarà iniestt el candidat o la candidata que obtengui la majoria
simple de iots.
d) el procediment podrà repetrrse, amb els mateixos o diferents candidats, les iegades ho
consideri oportú el Ple. Si en el termini de dos mesos a partr de la primera iotació cap candidat
o candidata ha estat elegit, la Presidència del Consell Insular coniocarà noies eleccions.
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5. No és una característca del procediment de tramitació de subiencions per concurrència compettia...
a) L’inici de procediment a instància de part.
b) La coniocatòria ha de contenir els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subienció.
c) La coniocatòria ha d'incloure els criteris de ialoració de les sol·licituds.
d) La instrucció del procediment de concessió de subiencions correspon a l'òrgan que es designi en
la coniocatòria.
6. El control fnancer de subiencions de les administracions públiques té com a objecte ierifcar...
a) l'obtenció adequada i correcta de la subienció per part del benefciari.
b) els efectes de les coniocatòries públiques sobre l'economia del territori.
c) la justfcació adequada i correcta de la subienció per part dels benefciaris i les enttats
col·laboradores.
d) Les respostes a) i c) són correctes.
7. Les persones interessades en un procediment administratu tenen dret en qualseiol moment...
Assenyalau la resposta incorrecta:
a) A conèixer l'estat de tramitació dels procediments en què tenguin la condició de persones
interessades.
b) A conèixer el sentt del silenci administratu que correspongui en cas que l'Administració no dict
ni notfqui una resolució expressa dins el termini corresponent.
c) A identfcar les autoritats i el personal al seriei de les administracions públiques sota la
responsabilitat de les quals es tramiten els procediments.
d) A formular al·legacions i aportar documents en qualseiol fase del procediment administratu.
8. Indicau la resposta incorrecta en relació amb l’acte administratu:
a) L’acte administratu és una norma reglamentària.
b) Els actes confrmatoris són els que es limiten a reproduir o confrmar un acte preii dictat sobre
el mateix assumpte, idèntcs subjectes i a partr de pretensions i arguments iguals.
c) Les concessions administraties són actes faiorables atès que n'afaioreixen el destnatari.
d) Són actes desfaiorables els que restringeixen l’esfera jurídica del seu destnatari perquè li
imposen una prohibició, una obligació o una càrrega o suposen la denegació d’un dret.
9. El Ple del Consell Insular de Menorca...
a) és el màxim òrgan col·legiat del goiern insular.
b) és el màxim òrgan col·legiat amb caràcter assessor.
c) és el màxim òrgan unipersonal del goiern insular.
d) Cap resposta és correcta.
10. La Junta de Portaieus...
a) és un òrgan de caràcter deliberant i no decisori.
b) és un òrgan no necessari del Consell Insular de Menorca
c) és un òrgan de caràcter deliberant i decisori.
d) Cap resposta és correcta.
11. El nomenament dels directors insulars correspon...
a) al Ple del Consell Insular.
b) al conseller o consellera executu del respectu departament.
c) al Consell Executu del Consell Insular.
d) a la Presidència, a proposta del conseller o consellera executu del respectu departament.
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12. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix que correspon a la Comunitat Autonòmica de les Illes
Balears en matèria d'ensenyament no uniiersitari... Assenyalau la resposta incorrecta:
a) La competència exclusiia en la creació, l’organittació i el règim dels centres públics
d'ensenyament.
b) El règim de beques i ajuts amb fons propis.
c) La formació i el perfeccionament del personal docent.
d) La regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació dels ttols acadèmics i
professionals.
13. Qui exerceix les funcions relaties a la coordinació administratia dins l’àmbit educatu de les
respecties illes en coordinació amb totes les direccions generals de la Conselleria d'Educació?
a) Les delegacions territorials d'Educació.
b) La conselleria d'educació de cada consell insular.
c) La regidoria d'educació de cada municipi.
d) El Consell Escolar de Menorca.
14. Quina de les normaties següents incorpora un conjunt de preceptes que tenen per objecte establir un
règim especial en matèria de subiencions per a totes les administracions de les Illes Balears que s'aplicarà
fns al 31 de maig de 2021?
a) Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
b) Decret legislatu 2/2005, de 28 de desembre.
c) Llei 2/2020, de 15 d'octubre.
d) Llei 38/2003, de 17 de noiembre.
15. No correspon a l'òrgan instructor dels procediments de concessió de subiencions...
a) sol·licitar informes de la comissió aialuadora.
b) ierifcar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de benefciari de la
subienció.
c) formular la resolució del procediment.
d) obrir tràmits d'audiència.
16. Segons l’art. 12 de la Llei 9/2017, de 8 de noiembre, de contractes del sector públic, quins serien els
tpus de contractes?
a) Els contractes de subministrament i serieis .
b) Els contractes de concessió de serieis.
c) Els contractes d’obres i concessió d’obres.
d) Tots els anteriors.
17. Quins àmbits consttueixen els programes d’actiitat fsica i esportia dins el Pla de l’Actiitat Física i
Esportia per a l’Edat Escolar de les Illes Balears?
a) Els àmbits de promoció, iniciació i competció, promoguts només a iniciatia de l’Administració
del Goiern de les Illes Balears.
b) Els àmbits de promoció i competció, promoguts només a iniciatia de l’Administració del Goiern
de les Illes Balears i dels consells insulars.
c) Els àmbits de promoció, iniciació i competció, promoguts a iniciatia dels consells insulars, amb la
col·laboració de les federacions esporties, dels ajuntaments i de les enttats esporties balears.
d) Els àmbits de promoció, iniciació i competció, promoguts a iniciatia només de les federacions
esporties.
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18. Quines són les categories que permeten la partcipació dels infants esportstes en el Pla i els programes
d’actiitat fsica i esportia per a l’edat escolar?
a) Preiniciació / Aleiina
b) Infantl / Cadet
c) Iniciació / Benjamina
d) Totes les anteriors són correctes.
19. A quin col·lectu ian dirigides les interiencions en el programa Posam Valors a l’Esport?
a) Als esportstes, els entrenadors i els tècnics.
b) Als pares, mares i tutors dels esportstes.
c) Al teixit social mitjançant els clubs i les federacions esporties.
d) A totes les anteriors.
20. D'acord amb el Decret 23/2018, els casals de joies han de tenir com a mínim les àrees següents:
a) Àrea d'acollida. Sala poliialent. Sala de reunions. Espai d'atenció personalittada que permet
mantenir la confdencialitat. Almenys un laiabo amb iàter i rentamans.
b) Àrea d'acollida. Sala poliialent. Àrea d'administració i gestó. Almenys dos laiabos amb iàter i
rentamans.
c) Àrea d'acollida. Sala poliialent. Àrea d'emmagattematge administratu i de materials. Àrea de
jocs, audioteca i biblioteca. Almenys dos laiabos amb iàter i rentamans.
d) Sala de jocs i coniiiència. Àrea d'administració i gestó. Almenys dos laiabos amb iàter i
rentamans.
21. Les darreres noietats en el programa Integrasport han estat... Assenyalau la resposta incorrecta.
a) Tallers de nutrició.
b) Tallers d’acompanyament en el procés d’educació emocional.
c) Tallers de reciclatge de material esportu.
d) Taller de iiolència de genere amb ulleres 3D.
22. Integrasport és un programa creat a Menorca en què…
a) l’objectu és contribuir a la salut, el benestar, el deseniolupament i creixement personal dels
esportstes en edat escolar i en aquest procés es considera necessari implicar els diferents
agents que eniolten l’esportsta i afaiorirrne una major interacció i iincle, per tal de construir
un model esportu més saludable i comú.
b) es treballa amb les federacions nacionals i balears per tal de coordinar i arribar a tota la població
en edat escolar sota el mateix paradigma.
c) s'ofereix suport als clubs per treballar una formació complementària al procés d'aprenentatge
dels esportstes de les categories aleií, infantl i cadet amb la col·laboració dels clubs de l'illa.
d) Les respostes a) i c) són correctes.
23. Quin d'aquests llocs és adequat per dur a terme una experiència d’aprenentatge seriei en el marc del
projecte Un Estu per Créixer?
a) Policia municipal
b) Parc de Bombers
c) Bar
d) Totes les respostes són incorrectes.
24. Per dur a terme aprenentatge seriei, Un Estu per Créixer ha ofert a Menorca el 2020 el nombre de
places següents:
a) de 52 a 75 places
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b) de 76 a 125 places
c) de 126 a 250 places
d) de 251 a 400 places
25. Un Estu per Créixer és una proposta educatia d'aprenentatge seriei que s'ha aplicat el 2020...
a) als municipis de Menorca amb més de 20.000 habitants.
b) als municipis de Menorca amb menys de 20.000 habitants
c) a 7 municipis de Menorca amb el nom Un Estu per Créixer i a Sant Lluís amb el nom Compta
amb Jo.
d) als municipis de Maó, es Castell, es Mercadal, Ferreries i Ciutadella.
26. El Seriei d’Atenció Educatia Infantl del Consell Insular de Menorca...
a) és un seriei que enfoca la seia actiitat a l’etapa educatia de la primera infància, els tres
primers anys de iida dels infants i les seies famílies.
b) treballa de manera conjunta i en coordinació amb l’Equip d’Atenció Primerenca.
c) entre altres programes deseniolupa els Espais Familiars per a nadons.
d) Totes són correctes.
27. Garantr un nombre sufcient de places d'escoletes públiques a Menorca que hi garanteixi l'accés a les
famílies més desfaiorides...
a) és un dels objectus del model d'educació 0r3 anys a Menorca, ja que permet l'equitat d'accés.
b) és un dels objectus del model d'educació 0r3 anys a Menorca, ja que difculta l'equitat d'accés.
c) L'equitat d'accés no és un objectu del model educatu 0r3 anys a Menorca.
d) Garantr l'accés de les famílies més desafaiorides a l'escoleta no és una prioritat del model
d'educació 0r3 anys a Menorca.
28. Són ensenyaments no obligatoris del sistema educatu no uniiersitari de les Illes Balears:
a) L’educació infantl de 0 a 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 correctes.
29. A qui ia dirigit el programa Salut Joie i Cultura?
a) Només als centres de primària i secundària.
b) A tots els centres d’ensenyament formal i no formal.
c) A les famílies, professors i grups interessats.
d) Les respostes b) i c) són correctes.
30. Quins blocs temàtcs ofereix el programa Salut Joie i Cultura? Assenyalau la resposta incorrecta:
a) Persona i societat / Salut i actiitat fsica
b) Medi ambient i economia
c) Esport tradicionals i minoritaris / Patrimoni / Arts escèniques
d) Arts i cultura
31. Quin dels col·lectus següents pot accedir de forma excepcional a la formació ofcial reglada de les
escoles d’adults:
a) Majors de 18 anys que iolen obtenir un ttol ofcial en l’idioma escollit.
b) Majors de 16 anys que sense haier assolit l’ESO disposen d'un contracte laboral amb un horari
de feina que no els permet assistr als ensenyaments que imparteixen els centres educatus en
règim ordinari.
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c) Majors de 18 anys que han assolit l’ESO però que iolen millorar les seies qualifcacions.
d) Totes les respostes són correctes.
32. Els tallers d'escriptura que s’ensenyen a l’escola d’adults són:
a) Ensenyaments formals.
b) Ensenyament no formals.
c) Ensenyaments complementaris.
d) Ensenyaments socioculturals.
33. Quin dels agents següents no interié en el model d’ensenyament d’adults de Menorca:
a) La Conselleria d’Educació, Uniiersitat i Recerca de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) El Consell Insular de Menorca.
c) L’Associació d’Educació d’Adults de Menorca.
d) El Consell Escolar Insular.
34. Les escoles de música a Menorca:
a) Ofereixen estudis de música reglada.
b) Ofereixen estudis de música no reglats.
c) Ofereixen estudis formals.
d) Cap resposta és correcta.
35. Les escoles de música de Menorca:
a) Són centres municipals.
b) Són centres fnançats íntegrament pel Consell.
c) El Consell cedeix els espais fsics on es deseniolupa l'actiitat educatia.
d) Són centres priiats que se subiencionen a partr de les quotes dels socis.
36. Quina d'aquestes afrmacions és certa?
a) Els casals de joies són instal·lacions juienils amb allotjament.
b) El programa Un Estu per Créixer es deseniolupa a tots del municipis de Menorca des de l'any
2017.
c) Els serieis d'informació juienil dels diferents municipis de Menorca ofereixen orientació i
assessorament personalittat i confdencial a traiés d'una plataforma centralittada.
d) Correspon al Consell Insular de Menorca la inspecció, la ierifcació i el control de les actiitats de
temps lliure infantl i juienil.
37. L'obtenció del certfcat d'una especialitat del grau elemental de música...
a) és un objectu de les escoles de música de Menorca.
b) no és un objectu de les escoles de música de Menorca.
c) és un objectu de les escoles de música de Menorca, però per a persones majors de 18 anys.
d) és un objectu de les escoles de música de Menorca, sempre que en tengui la ttularitat el
Consell Insular de Menorca.
38. Segons la Llei 14/2006, de l’esport de les Illes Balears, NO es considera esdeieniment esportu:
a) L’actiitat que qualifqui d’esportia la federació corresponent i que formi part integrant del
calendari de competcions de cada esport o modalitat esportia.
b) L’actiitat que qualifqui d’esportia un club esportu reconegut per la Direcció General d’Esports
de les Illes Balears.
c) L’actiitat que qualifqui d’esportia l’Associació de Gestors Esportus de les Illes Balears.
d) Les respostes b) i c) són correctes.
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39. D'acord amb la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i
d’Eiiissa i Formentera, el Consell Insular de Menorca té la competència, la funció executia i la gestó en la
matèria:
a) Intercaniis i turisme juienil
b) Ocupació juienil
c) Habitatge juienil
d) Ensenyament
40. No és competència del Consell Insular de Menorca...
a) elaborar, de forma potestatia, plans i programes d’àmbit municipal amb relació al joient.
b) coordinar els serieis municipals que afecten l’àrea de joientut i lleure per garantr una prestació
integral i adequada a la totalitat del territori de cada illa.
c) elaborar i gestonar els programes i les accions juienils d’àmbit insular, tant els propis com els
que se’ls hagin delegat o transferit.
d) prestar serieis públics en matèria de joientut i lleure de caràcter supramunicipal.
41. La funció inspectora en matèria de joientut i temps lliure a Menorca correspon...
a) al ministeri competent en joientut.
b) al Goiern de les Illes Balears.
c) al Consell Insular.
d) als ajuntaments.
42. Les administracions públiques de les Illes Balears amb competències en matèria de joientut són:
a) L’Administració autonòmica de les Illes Balears. Els consells insulars. Els ajuntaments de les Illes
Balears i les enttats locals d’àmbit territorial inferior al municipal. Les enttats supramunicipals
de les Illes Balears i altres enttats locals.
b) Les enttats autònomes, les empreses públiques i la resta d’enttats de dret públic que creï
qualseiol administració pública per gestonar les polítques, els programes i les accions de
joientut.
c) L’Administració autonòmica de les Illes Balears. Els consells insulars. Els ajuntaments de les Illes
Balears.
d) La a) i la b) són correctes.
43. La informació juienil s'ha de basar en els principis establerts a...
a) la Carta EYCA.
b) la Carta ERASMUS+.
c) la Carta ERYICA.
d) la Carta EURODESK.
44. La Llei
principis:
a)
b)
c)
d)

10/2006, de 26 de juliol, estableix que la informació juienil s'ha de basar expressament en els
equitat, igualtat, independència, drets humans.
equitat, innoiació, drets humans, qualitat
igualtat, independència, ètca, atenció personal.
igualtat, independència, qualitat, atenció personal.

45. Quina és la normatia que determina la documentació preceptia per a la concessió de l'autorittació
d'integració dels serieis d'informació joie a la Xarxa Balear d'Informació Joie i la inscripció en el cens que
els és propi?
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a)
b)
c)
d)

El Decret 35/1999, de 9 d'abril.
L'ordre de la consellera de Benestar social de 23 de març de 2000.
L'ordre de la consellera de Presidència de 2 de juny de 1999.
El Decret 23/2018, de 6 de juliol.

46. Moiiments per Viure és un programa...
a) per a la gent gran a centres de dia o a residències geriàtriques.
b) per a la població adulta en general.
c) per a les dones.
d) per a les persones amb diiersitat funcional.
47. Menorca Borina’t impulsa, organitta i coordina la partcipació de Menorca en el Dia Mundial de
l’Actiitat Física...
a) que se celebra a Menorca sempre al ioltant del dia 6 d’abril des de l’any 2017.
b) que compta amb la col·laboració de tots els ajuntaments de l’illa.
c) en què se celebren actiitats per promocionar els hàbits saludables per a totes les edats.
d) Totes les respostes són correctes.
48. El programa Rutes Saludables... Assenyalau la resposta incorrecta;
a) Neix de la col·laboració entre les administracions públiques, la Conselleria de Cooperació,
Esports i Habitatge del Consell Insular de Menorca i la Conselleria de Salut del Goiern de les Illes
Balears, a traiés del Gabinet de Medicina Esportia del Consell Insular i la Direcció General de
Salut Pública del Goiern balear.
b) Té com a objectu principal la promoció de l’actiitat fsica entre la població i està especialment
dirigit a les persones sedentàries amb factors de risc per a la seia salut.
c) L’illa té un total de 16 rutes saludables
d) La ruta més llarga és de 15 km.
49. Pel que fa al funcionament de l'Àrea de Prescripció d’Exercici Físic del programa Menorca Borina’t...
Assenyalau la resposta incorrecta:
a) Es dirigeix a persones adultes sedentàries, sense malalta declarada, amb un o més factors de risc
cardioiascular, motiació adequada i disposades a partcipar en un programa d’exercici fsic
assessorat per augmentar l’actiitat fsica diària.
b) Els metges de família i infermers de l’Àrea de Salut de Menorca capten els subjectes als centres
d’Atenció Primària i deriien els interessants al Gabinet de Medicina Esportia del Consell Insular
de Menorca.
c) Des del Gabinet de Medicina Esportia del CIM, el metge especialista en medicina de l’esport i el
graduat en ciències de l’actiitat fsica i l’esport s’encarreguen de fer la ialoració completa del
subjecte per poder prescriure un programa d’exercici fsic assessorat pertnent, segons les
necessitats de la persona.
d) El programa té una durada de 2 anys, amb control d’eiolució dels partcipants cada 6 mesos.
50. No és un objectu del projecte Un Estu per Créixer...
a) confgurar itneraris iitals personalittats.
b) l’accés a la primera feina.
c) promoure ialors de justcia social i compromís comunitari.
d) millorar el rendiment educatu de l'alumnat de 14 a 17 anys.
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RESERVA
51. Quines són les condicions especials d'execució del contracte (art. 13 i 14 de la Instrucció i 202 LCSP)?
a) Les condicions especials d’execució del contracte de caràcter social i les condicions especials
d’execució de caràcter ambiental.
b) Les condicions especials d’execució del contracte de caràcter social i els criteris lingüístcs.
c) Les condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, les condicions especials
d’execució de caràcter ambiental i els criteris lingüístcs.
d) Cap de les anteriors.
52. Segons la Llei 9/2017, de 8 de noiembre, de contractes del sector públic, els documents en què es
formalittin els contractes que subscriguin les enttats del sector públic, lleiat que ja estguin recollits en els
plecs, han d’incloure, necessàriament, les mencions següents:
a) La identfcació de les parts, l’acreditació de la capacitat dels signants per subscriure el contracte,
la defnició de l’objecte i el tpus del contracte, tenint en compte en la defnició de l’objecte les
consideracions socials, ambientals i d’innoiació.
b) El preu cert, o la manera de determinarrlo; la durada del contracte o les dates estmades per al
començament de la seia execució i per a la seia fnalittació, així com la de la pròrroga o
pròrrogues, si estan preiistes; les condicions de recepció, lliurament o admissió de les
prestacions, i les condicions de pagament.
c) El crèdit pressupostari o el programa o rúbrica comptable amb càrrec al qual s’ha d’abonar el
preu, si s’escau; l’extensió objectia i temporal del deure de confdencialitat que, si s’escau,
s’imposi al contractsta, i l’obligació de l’empresa contractsta de complir, durant tot el període
d’execució del contracte, les normes i condicions que fxa el conieni col·lectu aplicable.
d) Totes les anteriors.
53. Durant el curs 2020r2021 el Seriei d’Atenció Educatia del Consell Insular de Menorca ha posat en
marxa els següents programes:
a) Nutrició infantl.
b) Als dos anys, un dia d’escoleta.
c) Actiitats aquàtques.
d) Músicoteràpia.
54. Els casals de joies estan obligats a tenir les assegurances següents:
a) 1. d'accidents personal, que cobreixi despeses d'assistència sanitària, amb un mínim de 6.000 €.
2. una pòlissa de responsabilitat ciiil que ha de preieure uns límits de 30.000 € per iíctma i
120.000 € per sinistre.
b) 1. d'accidents personal, que cobreixi despeses d'assistència sanitària, amb un mínim de 6.000 €;
per defunció, un mínim de 5.000 €, i per inialidesa permanent, un mínim de 6.500 €.
2. una pòlissa de responsabilitat ciiil que ha de preieure uns límits de 300.000 € per iíctma i
1.200.000 € per sinistre.
c) 1. d'accidents personal, que cobreixi despeses d'assistència sanitària, amb un mínim de 6.000 €
i per inialidesa permanent, un mínim de 6.000 €. 2. una pòlissa de responsabilitat ciiil que ha
de preieure uns límits de 30.000 € per iíctma i 120.000 € per sinistre.
d) 1. d'accidents personal, que cobreixi despeses d'assistència sanitària, amb un mínim de 5.000 €;
per defunció, un mínim de 7.000 €, i per inialidesa permanent, un mínim de 6.000 €.
2. una pòlissa de responsabilitat ciiil que ha de preieure uns límits de 30.000 € per
iíctma i 1.200.000 € per sinistre.
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55. D'acord amb l'artcle 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, les actiitats d'educació en el temps lliure
infantl i juienil tenen com a fnalitat...
a) afaiorir l'educació no formal en ialors, els drets humans i l'ús positu del temps d'oci.
b) afaiorir la partcipació social, la diiersió, la formació, l'aprenentatge en ialors, el descans i les
relacions de les persones partcipants.
c) la formació integral de les persones partcipants en un entorn lúdic i formatu.
d) promoure actiitats lúdiques, de qualitat educatia i en un entorn segur.
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