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següent:

Disposició addicional
«Cinquena. - 1 En el supòsit que, per modificacions en la legislació

universitària, sigui necessària una adaptació dels actuals Estatuts de la Universitat
de les Illes Balears, o en cas que s’hagi produït una renovació total del Claustre i
aquest acordi que és necessari de fer una revisió dels Estatuts, la Junta de Govern
elegirà la comissió que elaborarà el projecte de reforma dels Estatuts.

2 Perquè el projecte de reforma s’aprovi, l’hauran de ratificar la majoria
absoluta de la Junta de Govern i la majoria absoluta del Claustre, reunit amb
aquesta finalitat en sessió extraordinària.»

Disposició final única
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà del dia en què es publiqui en el

BOCAIB.

Palma, 24 d’octubre de 1997

EL PRESIDENT
Jaime Matas i Palou

El conseller d’Educació,
     Cultura i Esports
Manuel Ferrer i Massanet

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA,  COMERÇ I INDÚSTRIA

Núm. 20552
Decret 131/1997, de 24 d’octubre, de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, pel qual s’aprova la denominació genèrica Agri-
cultura Integrada.

L’article 96 de la Llei 25/1970, de dia 2 de desembre, d’estatut de la vinya,
del vi i dels alcohols, preveu la possibilitat de protegir i reglamentar l’ús de
denominacions genèriques o específiques relatives a la qualitat, el mètode o el lloc
de producció o d’elaboració, o determinats trets de determinats productes quan
sigui d’interès general.

L’Organització Internacional de Lluita Biològica defineix la Producció
Integrada com un sistema agrícola de producció d’aliments i d’altres productes
d’alta qualitat, que utilitza els recursos i els mecanismes de regulació natural per
tal d’assegurar una agricultura viva i duradora (sostenible) i reduir els danys al
medi ambient.

Els beneficis de la producció integrada incideixen també en la renda
agrícola, perquè es produeix una disminució de costs en la mesura que també es
produeix a mig termini una disminució dels tractaments. Així mateix, es produeix
una major acceptació dels productes per part del consumidor final.

Les agrupacions de tractament integrat en agricultura (ATRIA) previstes
per la legislació estatal han permès l’aplicació pràctica de les tècniques de la
producció integrada. En l’àmbit de la CAIB, l’Ordre del conseller d’Agricultura
i Pesca, de 7 de març de 1990, per la qual es creen les agrupacions de defensa
vegetal (ADV) i l’Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, de 4 de
juliol de 1996, per la qual s’estableixen ajudes tant per a les ADV com per a les
ATRIAS, són les principals regulacions del Govern Balear sobre aquesta matèria.
La contractació de tècnics formats en cursos específics de lluita integrada i
biològica ha estat  altament satisfactòria per a les diferents associacions i agrupacions
agràries.

Actualment, és necessari diferenciar les produccions agrícoles obtingudes
per aquests mètodes, en les quals es garanteixin les característiques d’aquests
productes, i també informar-ne el consumidor, per la qual cosa és convenient
regular l’ús del distintiu dels productes obtinguts mitjançant tècniques de producció
integrada.

Atès això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 24 d’octubre de
1997,

DECRET

Article 1
De conformitat amb l’article 2 del Reial decret 1573/85, d’1 d’agost, pel

qual es regulen les denominacions genèriques i específiques, s’aprova la
denominació genèrica Agricultura Integrada.

Article 2
Es podrà utilitzar la denominació genèrica d’Agricultura Integrada en els

productes agroalimentaris obtinguts mitjançant mètodes de producció, en els

quals s’apliqui una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics,
químics i biotecnològics, per tal d’optimitzar la qualitat del producte amb el
màxim respecte al medi ambient.

Article 3

1.Es crea el Consell Regulador, amb caràcter provisional, per tal de redactar,
en un termini nosuperior a tres mesos, el Projecte de reglament de la denominació
genèrica d’agricultura integrada.

2.El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria nomenarà els membres
d’aquest Consell entre els representants de productors agraris i tècnics de la
Conselleria.

3.El funcionament del Consell es regularà mitjançant la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 24 d’octubre de 1997

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller d’Agricultura,
       Comerç i Indústria
       Josep Juan i Cardona

— o —-

3.-D’altres disposicions

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Núm. 20317
Resolució del director general de treball de dia 19-09-1997, per la
qual es fapúblic el «Conveni Col.lectiu per les indústries de forn i
pastisseria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.»Revisió
Salarial»» (Cód: 07/00235; Exp: c 160/23)

Direcció General de Treball

Ordenació Laboral
Expedient: C.160/23.-
Codi del Conveni: 07/00235
CONVENI COL·LECTIU:PER LES INDUSTRIES DE FORN I

PASTISSERIA DE LA COMUNITAT DE LES ILLES BALEARS. «REVISIÓ
SALARIAL».

La representació legal empresarial (Associació de Forners i Pastissers de
Balears) i la dels treballadors del Conveni Col·lectiu per les Industries de Forn i
Pastisseria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han subscrit la revisió
salarial del conveni col·lectiu esmentat i n’he vist l’expedient.

D’acord amb l’article 90.3 de l’Estatut dels Treballadors, el Reial Decret
1040/81, de 22 de maig, i l’article 59.4 de la LLei 30/92, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

RESOLC

1r. Inscriure’la al LLibre de Registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, depositar-la-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.

2n. Demanar al Molt Hble. president de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta Resolució i l’esmentada revisió salarial es publiquin al
BOCAIB.

Palma, a: 19 de setembre dee 1997

El director general de Treball
Sgt: Fernando Villalobos Cabrera

(Vegeu-ne el text a la versió castellana ja que es tracta d’un conveni
entre parts que s’ha tramès únicament en aquest idioma)

— o —-


