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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓ
d’1 de desembre de 2000, per la qual es fa públic
l’Acord del Govern de la Generalitat de 21 de
novembre de 2000, pel qual es concreten les actuacions en el marc del projecte Omnia, en el
període 2000-2003.
Vist l’Acord del Govern de la Generalitat de
21 de novembre de 2000, pel qual es concreten
les actuacions en el marc del projecte Omnia, en
el període 2000-2003;
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 de Catalunya,
RESOLC:
Donar publicitat a l’Acord del Govern de 21
de novembre de 2000, pel qual es concreten les
actuacions en el marc del projecte Omnia, en el
període 2000-2003, que es publica annex.
Barcelona, 1 de desembre de 2000
IRENE RIGAU I OLIVER
Consellera de Benestar Social
ACORD
de 21 de novembre de 2000, del Govern de la
Generalitat, pel qual es concreten les actuacions
en el marc del projecte Omnia, en el període 20002003.
En data 1 de desembre de 1998, el Govern va
prendre l’acord per dur a terme el projecte Omnia, com a mesura de prevenció i lluita contra
l’exclusió social mitjançant l’impuls d’actuacions formatives i d’assessorament per a l’accés
a les noves tecnologies.
Aquest acord es va concretar en diverses
actuacions, entre altres l’aprovació d’inversions
en equipament informàtic per tal d’equipar les
entitats que promouen l’accés de les persones
a les noves tecnologies. La selecció d’aquestes
entitats es va regular mitjançant l’Ordre de 8 de
març de 1999 del Departament de Benestar
Social, de convocatòria per a la participació
d’entitats en el Projecte Omnia.

15879

DEPARTAMENT
D’INTERIOR
—2 Aprovar que amb càrrec al pressupost del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, o mitjançant el Centre de
Telecomunicacions, si escau, s’efectuï la inversió per a la creació de 18 punts d’accés a la informació i connexió a la xarxa durant l’exercici 2000, i la creació de 50 punts d’accés a la informació durant l’exercici 2001.

ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS
I APOSTES DE LA GENERALITAT
RESOLUCIÓ
d’1 de desembre de 2000, per la qual es determina
la data de finalització de la distribució dels bitllets de la sèrie de Loto Ràpid denominada Loto
Cinema.

—3 Aprovar que amb càrrec al pressupost del
Departament de Benestar Social s’efectuï el
manteniment dels punts d’accés a la informació
per a l’exercici 2000, i el manteniment i la connexió a la xarxa durant els exercicis 2001, 2002
i 2003.

Atès el que estableix l’article 4 de l’Ordre de
4 de març de 1987, per la qual s’aprova el Reglament del joc de Loto Ràpid, organitzat per
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat;

—4 Encomanar a la Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar
Social la gestió i coordinació dels punts d’accés,
i a aquest, l’establiment de les condicions per a
la participació en el projecte.

Atès el que estableix l’article 24 del Reglament general dels jocs de loteria organitzats per
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4
d’agost,

—5 El Departament de Benestar Social i el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació revisaran l’aplicació i els
resultats d’aquestes inversions a efectes de concretar les corresponents als exercicis següents.
—6 Que es promogui per part dels departaments esmentats la participació integrada en
aquest projecte d’altres institucions, organismes
i entitats.
(00.335.045)

*

RESOLC:
La data de finalització de la distribució dels
bitllets de la sèrie de Loto Ràpid denominada
Loto Cinema (número de sèrie 14) serà el 15 de
desembre de 2000, sens perjudici del termini de
caducitat que estableix el Reglament general
dels jocs de loteria organitzats per l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.
Barcelona, 1 de desembre de 2000
JORDI ARAGONÈS I RIBA
Director
(00.334.064)

RESOLUCIÓ
d’1 de desembre de 2000, per la qual es determina
la data de finalització de la distribució dels bitllets de la sèrie de Loto Ràpid denominada Loto
Humor.
Atès el que estableix l’article 4 de l’Ordre de
4 de març de 1987, per la qual s’aprova el Reglament del joc de Loto Ràpid, organitzat per
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat;

A conseqüència de l’esmentat acord es van
crear 42 punts d’accés a la informació, durant
l’any 1999, a 37 barris de 16 municipis de Catalunya, amb la participació de cinc mil persones i
247 entitats en el darrer trimestre de 1999, i es
va experimentar durant l’any 2000 un increment
important tant d’entitats participants com d’usuaris atesos.

Atès el que estableix l’article 24 del Reglament general dels jocs de loteria organitzats per
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4
d’agost,

Es per això que, un cop assolits i avaluats els
resultats obtinguts es considera necessari consolidar i ampliar les actuacions del projecte
Omnia, incrementar els punts d’accés a la informació, millorar la cobertura territorial i augmentar el nombre d’usuaris que en puguin ser beneficiaris.

La data de finalització de la distribució dels
bitllets de la sèrie de Loto Ràpid denominada
Loto Humor (número de sèrie 13) serà el 15 de
desembre de 2000, sens perjudici del termini de
caducitat que estableix el Reglament general
dels jocs de loteria organitzats per l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Per tant a proposta de la consellera de Benestar Social i del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, acorda:

Barcelona, 1 de desembre de 2000

—1 Donar continuïtat al projecte Omnia iniciat per l’Acord de Govern del dia 1 de desembre de 1998.

RESOLC:

JORDI ARAGONÈS I RIBA
Director
(00.334.065)

