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ORDRE
MAH/120/2006, de 17 de març, per la qual es modifica l’Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya.
L’Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes
controlades en zones d’alta muntanya, va tenir
per objecte incidir directament en una de les
causes dels incendis forestals en les zones d’alta
muntanya: les cremes de pastures. El programa
de cremes controlades dut a terme des d’aleshores ha permès reduir de forma dràstica el
nombre d’incendis forestals per cremes incontrolades de pastures.
Posteriorment, la necessitat d’incorporar altres comarques, que havien anat perdent zones
de pastura i, per tant, hi havia augmentat el risc
d’incendi forestal, així com la necessitat d’adaptar el període hàbil de les cremes controlades a
les condicions meteorològiques de cada temporada, van motivar que l’Ordre de 21 de juny de
1993 es modifiqués en diferents ocasions, de la
mateixa manera que es fa mitjançant la present
Ordre, que en modifica l’article 1, incloent-hi
totes aquelles comarques en què és necessari
practicar les cremes controlades, fixant un termini més idoni per dur-les a terme.
Així mateix, la realització de cremes controlades en aquests darrers dotze anys ha posat de
manifest la conveniència de donar més rellevància als informes previs de viabilitat dels agents
rurals per adaptar els mètodes a emprar a les
característiques específiques de cada crema en
funció de la situació orogràfica, exposició, estructura del combustible, entorn immediat i existència de figures de protecció.
D’acord amb el que estableix l’article 33 de
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, correspon al Departament de Medi
Ambient i Habitatge la planificació, la coordinació i l’execució de les mesures i les accions per
a la prevenció d’incendis forestals.
A proposta de la Direcció General del Medi
Natural,
ORDENO:
Article únic
S’introdueixen les modificacions següents a
l’Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya:
—1 L’article 1.1 resta redactat de la manera
següent:
“Article 1.1
”Per tal d’evitar incendis que puguin afectar
les masses forestals, i d’acord amb el que estableixen els articles següents, es podran realitzar
cremes controlades a les zones de pasturatge
d’alta muntanya de les comarques de l’Alta
Ribagorça, l’Alt Empordà, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà,
el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i Era
Val d’Aran en el període comprès entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril, prorrogable per resolució
del director/a general del Medi Natural fins al
31 de maig, parcialment o totalment, en aquelles comarques on les condicions de vegetació
i meteorològiques ho aconsellin.”
—2 L’article 3 resta redactat de la manera següent:
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“Article 3
“Prèviament a l’autorització, els agents rurals
o els tècnics/tècniques del Departament de Medi
Ambient i Habitatge han de fer un informe de
viabilitat de la crema sol·licitada, sobre la base
del qual s’autoritzarà o es denegarà la crema. Per
a la realització de l’informe de viabilitat, cal fer
el reconeixement previ de la zona a cremar, la
planificació de l’aprofitament de les línies de
defensa natural i de l’obertura de les línies artificials necessàries, així com la determinació de
la resta de condicions de seguretat necessàries
per a la realització de la crema.”
—3 L’article 4 resta redactat de la manera següent:
“Article 4
“El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant el cos d’agents rurals, pot efectuar cremes controlades d’ofici, amb informe
dels gestors de l’espai, en cas que hi hagi alguna figura de protecció, prèvia autorització del
titular del terreny.”
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Totes les referències realitzades al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en l’Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya, s’han d’entendre
fetes al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 17 de març de 2006
SALVADOR MILÀ I SOLSONA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
(06.075.183)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT
DE SALUT

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ
EDC/704/2006, de 16 de març, per la qual es nomena el senyor Eugenio García Alegre assessor
de la consellera d’Educació en polítiques educatives i cessa del lloc anterior.
Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública;
Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11 de
gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;
Atès que el senyor Eugenio García Alegre
fou nomenat assessor de la consellera d’Educació en matèria de prevenció de riscos laborals segons la Resolució EDC/1052/2005, d’11
d’abril, publicada al DOGC núm. 4366, de
19.4.2005;
Atès que la Comissió Tècnica de la Funció
Pública d’1 de març de 2006 crea el lloc eventual d’assessor/a de la consellera d’Educació en
polítiques educatives i, en conseqüència, suprimeix el lloc de treball d’assessor/a de la consellera d’Educació en matèria de prevenció de
riscos laborals, que estava desenvolupant el
senyor García;
Vist que la creació i supressió d’aquests llocs
de treball eventual d’assessorament especial
tenen efectes d’1 de març de 2006;
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Barcelona, 16 de març de 2006

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

MARTA CID I PAÑELLA
Consellera d’Educació

RESOLUCIÓ
SLT/707/2006, de 8 de març, per la qual es modifica la Resolució SLT/212/2006, de 16 de gener,
per la qual es va fer pública la convocatòria per
cobrir places vacants de la categoria professional de facultatiu especialista en obstetrícia i ginecologia del Programa d’atenció a la salut sexual
i reproductiva (PASSIR) (número de registre de
la convocatòria PASSIR-2006).

(06.075.054)

*

Atès que en la base 10 de l’esmentada Resolució contenia la composició nominal del tribunal qualificador de la convocatòria per cobrir
places vacants de la categoria professional de
facultatiu especialista en obstetrícia i ginecologia
del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (PASSIR) pel sistema de concurs oposició (número de registre de la convocatòria
PASSIR-2006), publicada al DOGC núm. 4569,
de 9.2.2006.
Mitjançant l’esmentada Resolució de data 16
de gener de 2006, publicada al DOGC núm.
4569, de 9.2.2006, es designava com a vocal quart
suplent a la senyora Neus Prat Puigpelat.
A la vista de l’escrit presentat per la senyora Neus Prat Puigpelat en virtut del qual comunica la seva abstenció per formar part del tribunal qualificador basant-se en el que estableix
l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999;

De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,

Atès el que disposa l’article 28 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;

RESOLC:

En virtut de les competències assignades per
l’article 3 del Decret 276/2001, de 23 d’octubre
de reestructuració de l’Institut Català de la Salut,

—1 El senyor Eugenio García Alegre cessa del
lloc eventual d’assessorament especial d’assessor
de la consellera d’Educació en matèria de prevenció de riscos laborals, amb efectes de 28 de
febrer de 2006.
—2 Nomenar, amb efectes d’1 de març de
2006, el senyor Eugenio García Alegre assessor
de la consellera d’Educació en polítiques educatives, amb els drets i obligacions inherents al
lloc mentre l’ocupi.
Aquest lloc, classificat com d’assessorament
especial, té assignades les funcions següents:
Assessorar a la consellera, el secretari i els
directors generals en matèria de polítiques educatives. Elaborar propostes estratègiques per
l’assoliment dels objectius del Departament, en
particular, en relació amb el projecte d’autonomia de centres. Dissenyar, coordinar i avaluar
el desenvolupament de les estratègies que se li
encomanin per l’assoliment dels objectius del
Departament d’Educació. Coordinar i impulsar
el projecte d’autonomia de centres. Facilitar la
col·laboració dels agents que intervenen en el
sistema educatiu. Desenvolupar qualsevol altra
tasca que li sigui encomanada relacionada amb
les anteriors.
Retribucions: assimilades a les corresponents al grup A de personal funcionari, nivell
de destinació 30, complement específic 31.536,72
euros anuals (amb jornada de dedicació normal).

RESOLC:
Article 1
Acceptar l’abstenció i la consegüent renúncia de la senyora Neus Prat Puigpelat a participar
en el tribunal qualificador de la convocatòria.
Article 2
Deixar sense efecte el nomenament de la
senyora Neus Prat Puigpelat com a vocal quarta
suplent del tribunal per cobrir places vacants de
la categoria professional de facultatiu especialista en obstetrícia i ginecologia del Programa
d’atenció a la salut sexual i reproductiva (PASSIR) i nomenar la senyora Magdalena Duran
Jordà com a vocal quarta suplent de l’esmentada
convocatòria.
Barcelona, 8 de març de 2006
RAIMON BELENES I JUÁREZ
Director gerent
(06.074.031)

