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provar documentalment les dades que hi figuren a la sol·licitud.
(En compliment d all que s estableix a l article 5 de la Llei org nica 15/1999, de
13 de desembre, de protecci de dades de car cter personal, us informam que
les dades recollides en aquest formulari s incorporaran , per ser tractades, en un
fitxer automatitzat propietat d aquesta corporaci , amb la finalitat d atendre la
vostra sol•licitud. Us recordam que podeu exercir en qualsevol moment els drets
d accØs, rectificaci , cancel•laci i oposici davant el Registre de personal del
Departament de Cooperaci Local i Interior del Consell de Mallorca.)
Palma, ____ de ___________________ de 2010
(signatura)

Tercer. Ordenar a la Direcció Insular de Funció Pública que iniciï els tràmits oportuns de selecció, publicant al BOIB aquesta resolució i inserint en
premsa l’anunci corresponent.
Quart. Comunicar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears la publicació
de la convocatòria, perquè en faci la difusió oportuna.
Cinquè. Donar trasllat d’aquesta resolució, a la Junta de Personal, publicar-la al tauler d’edictes de la Llar de la Infància (C/ del General Riera, 113 de
Palma) i, a efecte informatiu, a la pàgina web del Consell de Mallorca.
Sisè. Contra aquesta Resolució que no posa fi a la via administrativa es
pot interposar el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca,
dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació
de la present resolució al BOIB.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació
temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.’
Palma, 23 d’abril de 2010
Cap del Servei Tècnic de Recursos Humans.
Per delegació de la Secretaria General (BOIB núm. 112, de data 21-07-2007)
Miguel Gayá Font

—o—
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MATERIALS
TALL PELL O TEIXIT
GRUIX DEL TALL MÍNIM 1’8 mm.
PLANTA SERRATGE
TIRA AL DARRERE REFORÇADA LONETA PNEUMÀTIC RECICLAT
PIS PNEUMÀTIC RECICLAT
FABRICACIÓ
TIRES DE DARRERE AFERRADES
FIXACIÓ PIS COSIT
FIL LLI O POLIÈSTER DE 1’2 mm.
OBSERVACIONS: Excepcionalment, per qüestions anatòmiques, per
números petits del
18 al 25, es podrà autoritzar l’ús de planxa pel pis.
AVARCA COSIDA A PLANTILLA
MATERIALS
TALL PELL, TEIXIT O SINTÈTICS
GRUIX DEL TALL SENSE FOLRE MÍNIM 1’8 mm.
GRUIX DEL TALL AMB FOLRE MÍNIM 1’5 mm.
FOLRE PELL
PLANTA PELL
TIRA DARRERE REFORÇADA PLANXA
TERMOPLÀSTIC O
LONA DE PNEUMÀTIC RECICLAT
PIS TR, CREPELINA, CAUTXÚ, POLIURETÀ O
EVA (la densitat mínima serà de 35-40).

DE

GOMA,

DE

GOMA,

FABRICACIÓ
TIRES DE DARRERE COSIDES/AFERRADES
FIXACIÓ PIS COSIT/AFERRAT
FIL LLI O POLIÈSTER DE 1 mm.
AVARCA MUNTADA
MATERIALS
TALL PELL, TEIXIT O SINTÈTICS
GRUIX DEL TALL SENSE FOLRE MÍNIM 1’8 mm.
GRUIX DEL TALL AMB FOLRE MÍNIM 1’5 mm.
FOLRE PELL
PLANTA PELL
TIRA DARRERE REFORÇADA PLANXA
TERMOPLÀSTIC O
LONA DE PNEUMÀTIC RECICLAT
PIS TR, CREPELINA, CAUTXÚ, POLIURETÀ O
EVA (la densitat mínima serà de 35-40).
FABRICACIÓ
TIRES DE DARRERE AFERRADES
FIXACIÓ PIS AFERRAT
Article 2n. Titularitat de la marca

Menorca
Num. 9511
Aprovació definitiva del reglament de la marca de garantia
‘Avarca de Menorca’
Publicat en el BOIB núm. 25, de 13.2.2010, anunci relatiu a l’acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió extraordinària de 25 de
gener de 2010, pel qual s’aprova inicialment el reglament de la marca de garantia ‘Avarca de Menorca’ sense que dins del termini legal d’exposició al públic
s’hagi presentat cap reclamació ni suggeriment al respecte, s’entén elevada a
definitiva la seva aprovació, fent-se públic el seu text íntegre:
REGLAMENT DE LA MARCA DE GARANTIA ‘AVARCA DE
MENORCA’
Article 1r. Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular el procediment per la cessió de
l’ús comercial de la marca ‘Avarca de Menorca’, a les empreses que produeixin
un producte que compleixi els requisits prevists en aquest Reglament.
S’entendrà per Avarca de Menorca als efectes d’aquest Reglament, al producte resultant de l’activitat de producció o elaboració, realitzada íntegrament a
l’illa de Menorca, ja sigui de forma artesanal o mitjançant la producció industrial totalment mecanitzada en grans sèries, i que compleixi, pels diferents tipus
de producció, les següents condicions tècniques mínimes de materials i fabricació que garanteixin una bona qualitat:
AVARCA RÚSTICA

1, La marca ‘Avarca de Menorca’ i els distintius que la representen (logotip), és titularitat del Consell Insular de Menorca, amb domicili a la plaça
Biosfera, núm. 5 de Maó (NIF S0733002J) i estaran inscrits en el seu nom en el
Registre de la Propietat Industrial.
2. El titular de la marca serà l’únic que la podrà defensar.
3. No s’acceptarà en cap cas la concessió de subllicències de la marca.
Article 3r. Finalitat de la marca
Amb aquest distintiu es pretén:
a) Informar el consumidor sobre la producció de l’avarca de Menorca que
compleixi amb la indicació geogràfica establerta en l’art. 1 d’aquest Reglament,
b) Distingir en el mercat les avarques que compleixin les condicions tècniques mínimes de qualitat de materials i fabricació d’aquest Reglament,
c) Fomentar la producció de l’Avarca de Menorca, des de paràmetres de
qualitat a la pròpia illa.
d) Donar suport als punts de venda, oferint informació necessària que distingeixi un producte tant propi, com és l’Avarca de Menorca.
e) Atendre la demanda, cada vegada major, dels mercats en matèria d’identificació.
Article 4t. Format de la marca
1. La identitat gràfica ‘Avarca de Menorca’ consisteix en la suma de l’imagotip (forma distintiva de la marca, creat de manera vectorial, a una única
tinta, Pantone 159 C i de mesura mínima de 15 mm d’amplada) i el logotip (disseny final del nom ‘Avarca de Menorca’ plasmat amb la tipografia Swift
Regular a caixa baixat i en tinta 100 % negre). La marca general ha de funcionar únicament amb les dues tintes citades respectivament o de manera mono-
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cromàtica en blanc o negre si és necessari per motius tècnics.
Els sistemes gràfics disponibles són el vertical: Imagotip a dalt i logotip a
baix, i horitzontal: imagotip a l’esquerra i logotip a la dreta. Ens queda constància d’una versió de la marca amb els angles suavitzats, en cas de voler-la
plasmar sobre un suport rústic com pot ser una sola d’avarca, cuir o similar per
fi d’arribar a la millor qualitat d’impressió.
2. Qualsevol modificació, transformació o implantació d’un nou tipus de
marca o model sobre ‘Avarca de Menorca’ és responsabilitat exclusiva de l’òrgan o departament competent del CIM en matèria econòmica, i si es portés a
terme seria comunicada als seus usuaris.
Article 5è. Aplicacions de la marca
1. El distintiu de la marca s’aplicarà en etiquetes i en elements de promoció com bosses, cartells, caixes, paper, així com en altres models que implanti
l’òrgan o departament competent del CIM en matèria econòmica.
2. Les etiquetes, per penjar, es dissenyaran en una única mida (70 mm x
50 mm) i totes portaran en el seu anvers el logotip i el símbol de ‘Avarca de
Menorca’ i en el seu revers, una lletra majúscula amb un número correlatiu de
cinc dígits (corresponent a cada fabricant) i el següent text: ‘Producte fet a
Menorca, amb qualitat garantida’, i el símbol de copyright i el logotip del
Consell Insular de Menorca.
3. No es podran registrar formes derivades de la marca ‘Avarca de
Menorca’
4. No es podran registrar logotips d’altres marques fusionades amb la
marca ‘Avarca de Menorca’ ni incorporar a la marca altres gràfics.
Article 6è. Cessió i ús de la marca
1. El Consell Insular de Menorca cedirà l’ús de la marca a totes les empreses, legalment constituïdes que la sol·licitin en la forma i en les condicions que
s’estableixen en aquest Reglament.
2. Qualsevol persona, que els seus productes provinguin de l’illa de
Menorca i compleixin amb les condicions prescrites en el present reglament,
podrà utilitzar la marca, prèvia autorització.
Article 7è. Beneficiaris
Podran sol·licitar la cessió de la marca, per utilitzar-la en les seves diferents versions o models, les empreses legalment constituïdes que siguin autoritzades per l’òrgan o departament competent del CIM en matèria econòmica i que
compleixin els següents requisits:
- Empreses fabricants de calçat legalment constituïdes i inscrites en els
corresponents registres administratius que preveu la legislació vigent.
- Que l’activitat de producció o elaboració, sigui realitzada en fàbriques
ubicades a l’illa de Menorca; demostrable en tots els productes que tinguin la
cessió d’ús de la marca ‘Avarca de Menorca’.
- Que la producció realitzada per cadascun dels productes sotmesos a la
consideració de la cessió de l’ús de la marca, compleixi amb les condicions tècniques de qualitat mínimes de materials i fabricació estipulades en l’art. 1 d’aquest Reglament.
Article 8è. Cànon/taxa
La marca ‘Avarca de Menorca’ restarà subjecta a un possible cànon/taxa
que haurà d’aprovar l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca. Fins
que no s’hagi aprovat, la utilització de la marca no estarà subjecta a cap cànon.
Article 9è. Sol·licitud
Les sol·licituds de cessió d’ús de la marca, degudament emplenades en un
imprès normalitzat i signades per qui en tengui el poder, segons l’annex I, s’han
d’adreçar al Consell Insular de Menorca i adjuntar-hi els documents següents:
- Fotocòpia acarada del DNI o NIF.
- Fotocòpia acarada del document que n’acrediti l’alta com a activitat econòmica (IAE).
- Fotocòpia acarada de la llicència d’activitats i obertura de la fàbrica i/o
fabriques que produeixin la producció objecte de la cessió de l’ús de la marca.
- Fotocòpia acarada dels documents que acreditin que l’empresa no té
deutes pendents amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
S’haurà de fer constar el nombre d’exemplars d’etiquetes que es sol·liciten.
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vegada autoritzats i, a més, en altres elements de promoció.
b) L’ús de la marca ‘Avarca de Menorca’ en elements de promoció per part
de les empreses autoritzades, excepte les etiquetes, podrà ser autoritzada per
part del Departament.
Per tal de resoldre la sol·licitud, el Consell Insular de Menorca s’assessorarà amb una Comissió Tècnica Assessora del Consell Insular de Menorca,
nomenada per l’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica, i que estarà composada pels següents membres:
President: director insular d’Economia o persona en qui delegui.
Vocals: 4 vocals, que seran professionals del calçat, preferentment amb
nocions de la fabricació de calçat, a proposta de l’Associació de Fabricants de
Calçat de Menorca.
Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Consell Insular de Menorca. Amb
veu i sense vot.
2. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica,
comunicarà per escrit als sol·licitants que compleixin els requisits establerts en
aquest reglament la cessió de l’ús de la marca ‘Avarca de Menorca’.
3. La cessió de l’ús del distintiu de la marca serà per un període de cinc
anys, comptats a partir de la data de la seva cessió, i per renovar-la l’usuari
haurà presentar una nova sol·licitud a la qual adjuntarà, si escau, la documentació que acrediti la modificació de les dades que consten en el registre.
Article 11è. Utilització de la marca
1. Les empreses autoritzades per utilitzar la marca ‘Avarca de Menorca’
podran mencionar, en totes les actuacions de promoció i divulgació que realitzin, que tenen concedit els seu ús pel Departament.
2. Els usuaris podran editar pel seu compte el material de promoció de la
marca ‘Avarca de Menorca’, excepte les etiquetes, per a les quals hauran de
comptar prèviament amb l’autorització expressa del Departament. Per aquest
motiu, abans d’editar-les, hauran de presentar al Departament una prova de
preimpressió en la qual es respectin les característiques tècniques originals. En
cas contrari, respondran dels perjudicis que s’ocasionin.
3. La marca ‘Avarca de Menorca’ s’ha d’usar sempre d’acord amb la
legislació vigent, especialment la que fa referència a l’etiquetatge de productes.
Article 12è. Registre d’usuaris
1. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica
portarà un registre en el qual s’anotaran les empreses que siguin autoritzades per
aquest per utilitzar la marca ‘Avarca de Menorca’, i la data de l’esmentada autorització.
2. En aquest registre constaran, per cada cessió, les següents dades:
a) autorització
b) dades generals
c) nom de l’usuari
d) tipus de material per al qual s’autoritza la utilització del distintiu.
e) data de lliurament
g) quantitat i numeració de les etiquetes.
Article 13è. Compromís i obligacions dels usuaris
1. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica
lliurarà, juntament amb la cessió per utilitzar la marca, un exemplar d’aquest
reglament a l’usuari, que haurà de subscriure un document en el qual acceptarà
les condicions d’ús que en l’esmentat Reglament s’estipulen.
2. Els usuaris de la marca hauran de comunicar les irregularitats que
observin en l’ús de la marca.
3. Hauran de comunicar els canvis de titularitat, activitat, figura jurídica,
raó o social o domicili del taller.
Article 14è. Control de l’ús de la marca i verificació de les característiques
tècniques
1. El Departament corresponent del Consell Insular de Menorca ha de
controlar durant la vigència de la cessió el compliment de totes les circumstàncies que han donat lloc a la cessió de la marca en els termes en què es va produir o amb les modificacions posteriors produïdes. També ha d’examinar l’ús
que se’n fa.
2. Les mesures de control i vigilància per l’adequada aplicació d’aquest
reglament les portarà a terme el Departament d’Economia del Consell Insular de
Menorca, a través dels serveis i mitjans propis i assessorat per la Comissió
Tècnica Assessora regulada en aquest reglament.

Article 10è. Resolució de la sol·licitud
1. El Departament corresponent en matèria econòmica del Consell Insular
de Menorca podrà autoritzar la cessió de l’ús de la marca a les empreses que
acreditin les condicions establertes en aquest reglament, en els termes següents:
a) Les etiquetes de la marca ‘Avarca de Menorca’ només podran ser utilitzades de forma exclusiva per les empreses autoritzades inscrites en el Registre
d’ús de la marca ‘Avarca de Menorca’, degudament autoritzada pel
Departament. Les empreses esmentades podran utilitzar aquesta marca una

3. Així mateix aquest control pot ser externalitzat a una empresa especialitzada, si es creu oportú.
4. Els controls es faran sobre la qualitat dels materials i l’elaboració del
producte.
Durant el termini de vigència de la marca, el Departament d’Economia
realitzarà:
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un control anual
un control intermedi que podrà ser exercit de forma aleatòria a qualsevol
dels beneficiaris de la marca, on es comprovarà la vigència dels requisits que es
sol·liciten per l’adhesió a la marca i la vigència de la documentació acreditativa
corresponent.
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corresponents a aquest reglament serà de 6 mesos comptats a partir del dia
següent a la data presentació de les sol·licituds en el registre. Si en l’esmentat
termini no es dicta resolució expressa s’entendran desestimades les sol·licituds
presentades.
Disposicions addicionals

5. Com a conseqüència d’aquest control, el departament corresponent del
Consell Insular de Menorca, amb l’assessorament de la Comissió Tècnica
Assessora, pot acordar la modificació de la concessió, la suspensió o
l’anul·lació.
Article 15è. Suspensió i retirada de la marca
1. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica
podrà suspendre l’autorització per utilitzar el distintiu de la marca, per un període de fins a un any i després de tramitar el corresponent expedient amb audiència de l’interessat, per les causes següents:
a) La col·locació d’etiquetes o qualsevol altre material amb la marca
‘Avarca de Menorca’ en objectes que no compleixin les condicions d’aquest
reglament.
b) La col·locació de les etiquetes en productes deficients.
2. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica
podrà elevar fins a dos anys el termini de suspensió de l’esmentada autorització
per la realització dels següents fets:
a) La reproducció total o parcial del material imprès amb la marca sense
autorització prèvia del Departament.
b) L’alteració del número de les etiquetes.
c) L’ús de les etiquetes en productes no autoritzats.
d) La cessió de l’ús d’etiquetes o del material amb la marca ‘Avarca de
Menorca’ a altres usuaris.
e) La negativa a donar la informació requerida per l’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica, en qualsevol moment.
f) La reiteració en les conductes senyalades en l’apartat 1 d’aquest article.
3. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica
podrà decretar la pèrdua definitiva del dret a la utilització de la marca en el cas
de reincidència en els fets assenyalats en l’apartat anterior, i la compensació
econòmica pels danys i perjudicis que hagi pogut causar a la marca.

Primera. Quan hagin transcorregut tres anys des de l’entrada en vigor del
present Reglament, l’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica farà una valoració de les experiències adquirides mitjançant un sondeig
entre usuaris, comerciants i consumidors, i aplicarà, si escau, les accions correctores necessàries.
Segona. La utilització d’aquesta marca per part de les empreses inscrites
en el Registre Insular de l’Avarca de Menorca les compromet a respondre dels
articles produïts per elles i a atendre les reclamacions que sorgeixin.
Tercera. Les empreses que no tenguin llicència d’activitat i obertura de la
fàbrica i puguin acreditar que està en funcionament des de fa més de 5 anys,
podran obtenir l’autorització de l’ús de la marca sempre que compleixin tots els
altres requisits.
Disposició transitòria
Primera. Es faculta la consellera executiva cap del Departament
d’Economia perquè dicti les disposicions necessàries per a l’aplicació del que
disposa el present reglament
Segona. Aquest Reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament
el seu text en el BOIB de conformitat amb l’establert en els articles 70 i 65.2
LRBRL.
El president
Marc Pons Pons
Maó, 19 d’abril de 2010

—o—
Article 16è. Distribució del material
Num. 9765
Aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts del
Consell Insular de Menorca als ajuntaments per adquirir béns i
equipaments inventariables o per realitzar reformes a les instal·lacions juvenils municipals sense allotjament i de la convocatòria corresponent a l’any 2010.

1. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica
podrà distribuir el material en el qual s’utilitzi la marca als productors autoritzats.
2. A aquests efectes, cada usuari haurà de presentar la seva sol·licitud.
3. El sol·licitant haurà d’atendre les despeses que s’originin, tant per la
realització com per la distribució dels exemplars o material que sol·liciti.
Article 17è. Entitats col·laboradores
1. El Departament, per tal de facilitar i agilitar el lliurament del material
al qual es refereix l’article anterior, podrà autoritzar la seva distribució per les
entitats col·laboradores, públiques o privades, que consideri més adequades i
que ho sol·licitin prèviament.
2. Les entitats col·laboradores podran editar pel seu compte el material de
promoció de la marca ‘Avarca de Menorca’, excepte les etiquetes, si compten
amb l’autorització expressa del Consell Insular de Menorca. Per aquest motiu,
abans de la seva edició, hauran de presentar a l’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica una prova de preimpressió en la qual es respectin les característiques tècniques originals, responent en cas contrari dels perjudicis que s’ocasionin.
3. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica firmarà un contracte amb les entitats col·laboradores en què constaran les condicions per a la distribució i edició del material amb la marca. Les esmentades
entitats estaran obligades a informar l’òrgan o el departament competent del
CIM en matèria econòmica, trimestralment, sobre els lliuraments realitzats, amb
referència a les persones, material i unitats lliurades.
4. Tots els ingressos i les despeses relacionats amb la utilització de la
marca seran gestionats i administrats per les entitats col·laboradores a través
d’un compte específic establert a l’efecte i en portarà una comptabilitat. Els
ingressos es destinaran a sufragar les despeses que ocasionin l’ús de la marca.
5. Anualment presentaran a l’òrgan o el departament competent del CIM
en matèria econòmica informació detallada sobre la comptabilitat generada per
l’ús de la marca.
6. L’òrgan o el departament competent del CIM en matèria econòmica
podrà sol·licitar tota la informació que necessiti en relació amb la distribució de
la marca.
Article 18è.Termini de resolució
Als efectes establerts en l’article 42.2n de la Llei 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el termini màxim per dictar resolució sobre les sol·licituds

Es fa públic que el Consell Executiu d’aquest Consell Insular de Menorca,
en sessió ordinària de 30 de març de 2010, ha adoptat el següent acord en relació amb les bases i convocatòria d’ajuts als ajuntaments per adquirir béns i equipaments inventariables o per realitzar reformes a les instal·lacions juvenils
municipals sense allotjament, que diu:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la concessió d’ajuts del Consell
Insular de Menorca als ajuntaments per adquirir béns i equipaments inventariables o per realitzar reformes a les instal·lacions juvenils municipals sense allotjament.
Segon.- Aprovar simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any
2010, que es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior, d’acord amb les condicions següents:
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: Les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports
màxims que s’indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser
ampliats d’acord amb les disponibilitats pressupostàries en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria, concretats posteriorment a la seva aprovació
Partida*
3345 7625500
TOTAL

Quantia màxima
(euros)
20.000’00
20.000’00

*La despesa podrà aplicar-se a qualsevol altra partida adequada i vinculada.
b) El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB.
c) L’import màxim de la subvenció per sol·licitud serà de 10.000 euros.
d) Òrgan instructor: La comissió avaluadora corresponent

