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Interposició de recursos

ANNEX IX
LOGOTIP
AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN
INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA
UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS
El logotip dissenyat per difondre les actuacionss que subvenciona la
Direcció General d’Universitat de la Conselleria d’Educació i Cultura s’ha de
reproduir sempre en les proporcions i els colors adequats, tant en reduccions
com en ampliacions, i s’ha de col·locar en el lloc de preferència dels suport amb
què es difon, amb la mateixa categoria que el logotip de la persona física o jurídica subvencionada.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa es podrà
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el BOIB, de conformitat amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/92 i 58 de la Llei 3/03.
El director general d’Agricultura
Joan Carles Torrens Costa
Palma, 10 de maig de 2007
Annex I
LOGOTIP DEL VI DE LA TERRA MALLORCA
De forma rectangular amb una mida estàndard de 20x14 mm, enquadrada
amb una línia de punts. En aquelles ocasions en què no sigui possible emprar la
mida estàndard, es pot utilitzar la mida mínima de 15x10,5mm
El logotip consisteix en el dibuix d’un raïm color vermell (PANTONE
485), la rapa del qual s’integra en el text Mallorca VI DE LA TERRA, de color
negre. S’admeten les versions positives i negatives a dues tintes negra i vermella i a una sola tinta negra o vermella en positiu i negatiu.

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 10109
Resolució, de 10 de maig de 2007, del director general
d’Agricultura per la qual s’adopta i es regula la utilització del
logotip per al vi de la terra Mallorca
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 13 d’abril de 2007 reconeix i regula la indicació geogràfica ‘Mallorca’ per als vins amb dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’ produïts a l’illa de Mallorca.
Per tal de permetre una millor identificació i promoció dels vins, s’ha cregut convenient adoptar un logotip per al vi de la terra Mallorca. Aquesta decisió
s’ha pres prèvia consulta a les associacions del sector vinícola de Mallorca.
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4.- Anuncis
JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

Fonament de dret
La disposició final primera de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 13 d’abril de 2007, per la qual es reconeix i es regula la indicació geogràfica ‘Mallorca’ per als vins amb dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’
produïts a l’illa de Mallorca, em faculta perquè dicti els actes administratius
necessaris per executar l’Ordre, i en particular, pel que fa a l’ús d’un logotip per
a l’etiquetatge del vi de la terra Mallorca.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer
Aprovar el logotip per identificar el vi de la terra Mallorca que figura en
l’annex I.
Segon
L’ús del logotip en l’etiquetatge dels envasos del vi de la terra Mallorca és
facultatiu, però en cas d’utilitzar-lo, es realitzarà d’acord amb les especificacions de l’annex I i es col·locarà al costat del nombre oficial de control.

Num. 10387
Rectificació d’error en candidatura proclamada.
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA
Havent-se detectat un error involuntari a la rel·lació de candidatures proclamades corresponents a les eleccions al Parlament de les Illes Balears que va
esser publicada en el B.O.I.B. nº 65 del dia 1 de maig de 2007, es procedeix a
la subsanació de tal manera que en la rel·lació de candidats Unió Centristes de
Menorca, hi ha de figurar ‘Sr. Andreu Avel-li Capó Casasnovas’ en el lloc de ‘Sr.
Joaquín Ferrer Lorenzo’.
Maó, 22 de maig de 2007.
El secretari de Junta Electoral de Zona de Menorca
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