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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL
—7 Que es notifiqui aquesta Resolució als
interessats.
Barcelona, 25 de gener de 1999
NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ
Consellera de Justícia
(99.013.060)

*

RESOLUCIÓ
de 4 de gener de 1999, per la qual es fa públic
l’Acord del Govern de la Generalitat d’1 de desembre de 1998, per a la realització del Projecte Omnia com a mesura de prevenció i lluita
contra l’exclusió social.
Vist l’Acord del Govern de la Generalitat d’1
de desembre de 1998;
Ateses les facultats que m’atorga la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat,
RESOLC:
Publicar en el DOGC l’Acord del Govern de
la Generalitat d’1 de desembre de 1998, per a
la realització del Projecte Omnia com a mesura de prevenció i lluita contra l’exclusió social.
Barcelona, 4 de gener de 1999
ANTONI COMAS I BALDELLOU
Conseller de Benestar Social
ACORD
d’1 de desembre de 1998, per a la realització del
Projecte Omnia com a mesura de prevenció i
lluita contra l’exclusió social
Les noves tecnologies van definint els perfils
d’una societat que s’ha donat a conèixer com la
societat de la informació, en la qual ha canviat
la naturalesa del treball i això ha afectat profundament la societat, molt especialment aquells
col·lectius amb menys possibilitats per adaptarse al nou sistema.
L’aplicació de projectes que promoguin l’accés a les noves tecnologies serà un factor determinant per fomentar la cohesió social i assolir
la igualtat d’oportunitats. L’impuls del coneixement i ús de les noves tecnologies constitueix un
element molt important per garantir el desenvolupament de la societat de la informació, essent
la formació i la inserció els mitjans que han de
possibilitar potenciar les capacitats de les persones per respondre als nous reptes que planteja.
Per tot això, des del Govern de la Generalitat es considera que la societat està en un procés de transició cap a una nova forma en la qual
es fa necessari donar resposta a les necessitats
d’un ampli coneixement de base, desenvolupant
habilitats per a l’ocupació, com a mesura de prevenció i lluita contra els processos d’exclusió
social.
Atès que el Govern ha aprovat, en la sessió
de 27 d’agost de 1998, les línies mestres de l’acció
del Govern en matèria de la societat de la informació, el punt segon de les quals es refereix a
l’accés universal a Internet, i el 2 de maig de
1995, el Pla integral de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social, que impulsa programes destinats a detectar i prevenir bosses d’exclusió
social i pal·liar-ne els efectes;
Atès que la Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social,
mitjançant els plans de desenvolupament comunitari/plans de dinamització i el programa

“Posa’t a punt” està implantant, des de l’any
1997, polítiques socials territorials que s’adrecen a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de diversos barris de Catalunya, potenciant una col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, els ajuntaments i la societat civil,
sobre la base de la coresponsabilitat de les actuacions i la cogestió de programes socials i d’inserció, per a la consecució d’uns objectius de
cohesió i vertebració social en la prevenció i lluita contra els processos d’exclusió, d’acord amb
el punt 12.10 del Pla integral de lluita contra la
pobresa i l’exclusió social;
Atès que la Llei 25/1991, de creació de l’Institut Català del Voluntariat, en el preàmbul, estableix que les administracions públiques de
Catalunya fomentaran formes de solidaritat
mitjançant la col·laboració amb les organitzacions de voluntariat, sensibilitzant la societat
respecte dels problemes socials i de les solucions que poden aportar les accions solidàries del
voluntariat, i atès que el Projecte Omnia preveu la realització d’actuacions sobre noves tecnologies, a través de la formació, la inserció
social i l’ús comunitari, així com la formació de
formadors per a l’execució d’aquestes actuacions, mitjançant entitats de voluntariat, preferentment del propi territori i amb suficient
capacitat i experiència per assumir la corresponsabilitat del Projecte; que també impulsa
l’acció coordinada entre el món associatiu i del
voluntariat amb entitats gestores sense ànim
de lucre i l’acció institucional per tal de sumar
esforços de forma territorialitzada, dotant-los
de les eines necessàries que els possibilitin desenvolupar programes innovadors per accedir
a la societat de la informació; que els destinataris han de ser joves, dones i aturats de llarga durada residents en els barris on es detecten riscos de processos d’exclusió i on el
factor proximitat és determinant per garantir
l’accés de les persones al Projecte com a element mobilitzador de les pròpies entitats del
territori;
El Govern, a proposta del conseller de la
Presidència i del conseller de Benestar Social,
acorda:
—1 Impulsar el Projecte Omnia d’actuacions
formatives i d’assessorament per a l’accés a les
noves tecnologies com a mesura de prevenció
i lluita contra l’exclusió social.
—2 Aprovar inversions en equipament informàtic per a l’any 1998, per la quantitat de
150.000.000 de pessetes, amb la finalitat de potenciar aquest Projecte. Aquestes inversions es
finançaran a càrrec del pressupost autoritzat per
al Comissionat per a la Societat de la Informació, segons l’Acord del Govern aprovat el 26 de
maig de 1998.
—3 Aquesta inversió es destinarà preferentment a equipar, en el marc de les actuacions del
Departament de Benestar Social, les entitats que
promouen l’accés a les noves tecnologies i, preferentment, les que participin en els plans de desenvolupament comunitari/plans de dinamització, amb aules multimèdia i infraestructura de
connexió a Internet, per a programes d’inserció
social, formatius i d’ús comunitari.
—4 El Departament de Benestar Social i el
Comissionat per a la Societat de la Informació
revisaran l’aplicació i els resultats d’aquestes
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
inversions a efectes de concretar les corresponents als exercicis següents.
—5 Promoure la participació integrada en
aquest Projecte d’altres institucions, organismes
i entitats.
—6 El Departament de Benestar Social establirà, mitjançant una ordre, les condicions d’accés a la participació en el Projecte.
(98.356.031)

*

RESOLUCIÓ
de 18 de desembre de 1998, per la qual s’aprova inicialment el Pla especial de delimitació definitiva dels següents espais del PEIN: massís de
les Salines, penya-segats de la Muga i massís de
l’Albera.

JOAN-IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM
Conseller de Medi Ambient
(98.344.055)

Atès que l’article 16.2 de la Llei 12/1985, de
13 de juny, d’espais naturals, preveu l’aplicació
dels plans especials a què fa referència l’article
5 d’aquesta Llei per a la delimitació definitiva
dels espais inclosos en el Pla d’espais d’interès
natural (PEIN);

RESOLUCIÓ
de 12 de gener de 1999, per la qual es fa públic
l’Acord del Govern de 24 de desembre de 1998,
sobre declaració d’urgent ocupació dels béns i
drets afectats pel projecte de subministrament
elèctric a l’estació de bombament dels col·lectors
en alta de Vilamalla.

Atès que, d’acord amb el que disposen l’esmentat article 5 de la Llei i l’article 8.5 del Decret 328/
1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural, aquests plans poden
ser formulats i tramitats per l’Administració de
la Generalitat;

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 24 de desembre de 1998,
va acordar declarar urgent l’ocupació dels béns
i drets afectats pel projecte de subministrament
elèctric a l’estació de bombament dels col·lectors
en alta de Vilamalla,

Atès que, en aquest supòsit, l’article 2 del
Decret 200/1992, de 25 de setembre, pel qual es
distribueixen competències sobre els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, estableix que correspon al Departament de Medi
Ambient la redacció dels plans especials necessaris per a la delimitació definitiva dels espais
inclosos en el Pla;
Atès que l’article 1.2.d) del Decret 150/1993,
de 7 de maig, disposa que pertoca a la Direcció
General de Patrimoni Natural i del Medi Físic
formular els plans especials esmentats;
Vist el projecte de Pla especial elaborat per
la Direcció General de Patrimoni Natural i del
Medi Físic;
Atès que l’aprovació inicial correspon al conseller de Medi Ambient, d’acord amb l’article
8.5 del Decret 328/1992, de 14 de desembre,
RESOLC:
—1 Aprovar inicialment el Pla especial de
delimitació definitiva dels següents espais del
PEIN: massís de les Salines, penya-segats de la
Muga i massís de l’Albera.
Aquests espais comprenen territoris dels
municipis d’Agullana, Albanyà, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga,
Colera, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Portbou, Rabós i Vilamaniscle.
—2 Obrir el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
termini d’informació pública serà d’un mes
comptador a partir de la publicació. Durant
aquest període, l’expedient estarà a disposició
de qualsevol persona que vulgui examinar-lo
en la seu de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic (av. Diagonal, 523525, 08029 Barcelona) i en la Delegació Territorial de Medi Ambient a Girona (Ultònia, 1012, 17002 Girona).
—3 Declarar que, passat el mes d’informació
pública, d’acord amb l’article 8.5.c) del Decret
328/1992, restarà obert un altre període de la
mateixa durada per tal de donar audiència a les
corporacions locals els territoris de les quals
afecta aquest Pla especial.
Barcelona, 18 de desembre de 1998

RESOLC:
Fer públic l’Acord del Govern de 24 de desembre de 1998, sobre la declaració d’urgent
ocupació, a l’efecte de l’aplicació del procediment que regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954,
i 56 del seu Reglament, dels béns i drets afectats pel projecte de subministrament elèctric a
l’estació de bombament dels col·lectors en alta
de Vilamalla.
Contra aquest Acord, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
davant de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent,
De conformitat amb l’article 46.1 de la Llei
de la jurisdicció contenciosa administrativa, el
termini de dos mesos per interposar el recurs
contenciós administratiu esmentat començarà
a comptar l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 12 de gener de 1999
JOAN-IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM
Conseller de Medi Ambient
(98.364.052)

*

