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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

ORDRE
de 8 de març de 1999, de convocatòria públi-
ca per a la participació d’entitats en el Projecte
Omnia.

El Govern de la Generalitat, mitjançant Acord
de data 1 de desembre de 1998, al qual s’ha do-
nat publicitat per la Resolució de 4 de gener de
1999, ha impulsat el Projecte Omnia d’actuaci-
ons formatives i d’assessorament per a l’accés a
les noves tecnologies com a mesura de preven-
ció i lluita contra l’exclusió social.

Aquest programa va adreçat a joves, dones
amb dificultats d’accés al món laboral i aturats
de llarga durada residents en barris on es detec-
ten riscos de processos d’exclusió social.

El Projecte Omnia, que promou l’Adminis-
tració de la Generalitat, preveu la participació
d’entitats col·laboradores que han d’actuar com
a entitats gestores, en els diferents barris, en
aplicació dels programes d’inserció laboral o
social. L’Acord esmentat aprova inversions en
equipaments informàtics amb la finalitat de
potenciar aquest projecte, per destinar-los pre-
ferentment a les entitats col·laboradores, que són
les que hauran de facilitar l’accés als programes
de les persones beneficiàries.

La present Ordre de convocatòria respon a
aquestes previsions, regulant d’una banda les
condicions que han de reunir les entitats col·-
laboradores, la forma de participació i les seves
obligacions i de l’altra s’estableixen els requisits
dels beneficiaris als quals van destinats els pro-
grames del projecte.

Per tot això, atès el que preveu l’Acord del
Govern de data 1 de desembre de 1998, i en ús
de les facultats que m’atorga la normativa vigent,

ORDENO:

Article 1
Convocatòria per a la col·laboració en el Projecte
Omnia

S’obre convocatòria pública perquè les enti-
tats sense ànim de lucre que reuneixin els requi-
sits que s’estableixen puguin col·laborar en el de-
senvolupament del Projecte Omnia.

Article 2
Objecte

2.1 És objecte d’aquesta convocatòria faci-
litar l’accés a les noves tecnologies a persones
amb risc de patir processos de desigualtat social,
com a mesura de prevenció i lluita contra l’ex-
clusió, a partir d’actuacions de suport a projectes
d’inserció laboral, formatius i d’ús comunitari.

2.2 La realització del objecte indicat en el
punt anterior es durà terme mitjançant les en-
titats col·laboradores que reuneixin els requisits
establerts en aquesta convocatòria.

2.3 L’Administració de la Generalitat faci-
litarà a les entitats col·laboradores l’equipament
informàtic necessari per a la realització de les
activitats, conservant la titularitat d’aquest equi-
pament mentre duri la col·laboració.

Article 3
Sol·licituds i resolució

3.1 Les sol·licituds s’hauran de formular en
impresos normalitzats que es facilitaran a les de-
pendències indicades a l’annex d’aquesta Ordre.

3.2 A les sol·licituds degudament emplena-
des caldrà adjuntar els documents per acreditar
els requisits, les condicions exigides, així com el
programa d’actuació que garanteixi el desenvol-
pament del projecte, i es presentaran a les de-
pendències esmentades, sens perjudici del que
preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

3.3 El termini de presentació de les sol·-
licituds serà de dos mesos a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquesta Ordre.

3.4 La resolució d’inclusió en la relació d’en-
titats col·laboradores en el Projecte Omnia la
dictarà el director general de Serveis Comuni-
taris, previ informe d’una comissió mixta forma-
da per dos representants de l’Incavol i dos re-
presentants de la Direcció General de Serveis
Comunitaris, dins el termini de tres mesos des
de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

3.5 Transcorregut el termini fixat sense que
s’hagi dictat resolució expressa, s’entendrà des-
estimada la sol·licitud, la qual cosa no eximirà
l’òrgan competent per dictar resolució expres-
sa, en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

3.6 La resolució es notificarà a les entitats
per correu certificat. Contra la resolució, que no
exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs davant el conseller de Benestar Social.

3.7 La Comissió esmentada a l’apartat 4
farà el seguiment del desenvolupament del
projecte.

Article 4
Requisits de les entitats per ser col·laboradores
del Projecte Omnia:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en
el registre corresponent.

b) Que els seus estatuts prevegin com a ob-
jecte social l’actuació social, comunitària, veï-
nal, formativa o que acreditin experiència en
situacions anàlogues.

c) Que garanteixin un espai per a la instal·-
lació d’equips informàtics.

d) Que dins del marc del projecte desenvo-
lupin diferents línies d’actuació com l’ús comu-
nitari, inserció laboral, com a formació.

Article 5
Criteris de valoració per determinar la condició
d’entitat col·laboradora

Tindran preferència per ser entitats col·-
laboradores aquelles:

a) Que acreditin experiència en les actuaci-
ons objecte de la present convocatòria.

b) Que formin part dels plans de desenvolu-
pament comunitari.

c) Que acreditin qualitat en les activitats
presentades en el marc del projecte.

d) Que l’entitat tingui implantació social.
e) Que s’aportin garanties de realització del

projecte.
f) Que comptin amb programes de volunta-

riat.

Article 6
Període en que s’ha de realitzar l’activitat

6.1 L’entitat col·laboradora haurà de desen-
volupar les activitats proposades en el marc del
Projecte Omnia durant un any, renovable fins
a tres en funció de l’avaluació de l’activitat efec-

tuada, i en compliment dels requisits que esta-
bleix l’article 4.

6.2 La no-renovació de la col·laboració com-
porta la revocació d’aquesta

i la immediata reversió de l’equip informàtic
a l’Administració de la Generalitat.

Article 7
Beneficiaris del Projecte Omnia

7.1 El programa d’actuació de les entitats
es dirigirà preferentment a:

a) Joves de 16 a 25 anys.
b) Aturats de llarga durada.
c) Dones amb dificultats d’accés al món la-

boral.
d) Persones que tinguin problemes de inser-

ció social per manca de formació.
7.2 Les condicions exigides s’acreditaran

quan calgui davant l’entitat col·laboradora
mitjançant certificació del Servei Català d’O-
cupació.

Article 8
Obligacions de les entitats col·laboradores i forma
de justificar-les

8.1 Les entitats col·laboradores hauran de
justificar el compliment de l’objecte d’aquesta
convocatòria, mitjançant la presentació de:

a) Programació de les activitats en el marc del
Projecte Omnia.

b) Relació de beneficiaris.
c) Període de realització.
d) Nombre d’hores mensuals i total, de l’ac-

tivitat.
e) Relació de personal per desenvolupar el

Projecte Omnia.
f) Memòria anual avaluativa de totes les

activitats.
g) Totes aquelles altres que li siguin reque-

rides per la comissió mixta formada per l’Incavol
i la Direcció General de Serveis Comunitaris.

8.2 L’entitat col·laboradora ha de mantenir
l’equipament i conservar-lo en bones condicions
d’ús per donar compliment adequat a la seva
destinació.

8.3 L’entitat col·laboradora farà constar
en qualsevol tipus de rètol, document o publi-
citat relacionats amb l’actuació realitzada l’ex-
pressió “amb el suport del Departament de
Benestar Social” i el senyal de la Generalitat
de Catalunya.

Article 9
Conseqüències de l’incompliment per part de
l’entitat col·laboradora

9.1 La inexactitud de las dades contingudes
en la documentació que s’aporti o l’incompli-
ment de qualsevol de les condicions exigides
podrà donar lloc a la revocació de la resolució
d’entitat col·laboradora, d’acord amb el previst
a la normativa d’aplicació.

9.2 L’incompliment de les obligacions esta-
blertes en aquesta convocatòria suposaran la
retirada de l’equipament informàtic.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta al director general de serveis
comunitaris per adoptar les mesures necessàries
per l’aplicació d’aquesta disposició.

—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.
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Barcelona, 8 de març de 1999

ANTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social

ANNEX

Adreces de les dependències del Departament de
Benestar Social

a) Seu del Departament de Benestar Social:
plaça Pau Vila, 1, Palau de Mar, 08039 Bar-
celona.

b) Delegacions territorials i altres dependèn-
cies del Departament:

Girona: c. Emili Grahit, 2, 17001 Girona.
Lleida: pl. de la Sal, 6, 25007 Lleida; av. Segre,

5, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarr-

agona.

Oficines de Benestar Social

El Bages-Manresa: c. Sant Blai, s/n, 08240 Man-
resa

El Baix Camp:
Reus: pl. Mas Pellicer, 55 (polígon Sant Josep

Obrer), 43204 Reus

El Baix Ebre-Tortosa: Tarragona, 7-9, 43500
Tortosa

El Baix Llobregat:
Cornellà de Llobregat-Sant Ildefons: Cris-

tóbal Llarguès, 12, 08940 Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat: Girona, 103, 08820 el

Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat-Can Vidalet: Cedres,

29, 08950 Esplugues de Llobregat
Gavà: Sant Pere, 66, 08850 Gavà
Martorell: pg. Catalunya, s/n, 08760 Martorell
Sant Boi de Llobregat-Sant Boi: Bonaventura

C. Aribau, 11, 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Llobregat-Camps Blancs: pl.

Euskadi, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat
Viladecans: Sant Marià, 34-38, 08840 Vila-

decans

El Baix Penedès-El Vendrell: General Prim, 12,
43700 el Vendrell

El Barcelonès:
Badalona-Sant Roc: av. del Maresme, 182-

190, 1r, 08918 Badalona
Badalona-Llefià: la Pau, 23 (ctd. Mare de Déu

de Lorda), 08913 Badalona
Badalona-Lloreda-Sant Crist: rambla Sant

Joan, 79, 08915 Badalona
Badalona-Pomar: av. Sabadell, s/n, 08915

Badalona
Barcelona-Baró de Viver: pg. Santa Coloma,

102, local 61, 08030 Barcelona
Barcelona-Canyelles: Miguel Hernández, 25,

08033 Barcelona
Barcelona-Ciutat Meridiana: Vallcivera, 12,

08033 Barcelona
Barcelona-Ciutat Vella-El Raval: Sant Pau,

46, 08001 Barcelona
Barcelona-El Camp de l’Arpa: Còrsega, 709,

08026 Barcelona
Barcelona-El Carmel: pl. Pastrana, 15, 08032

Barcelona
Barcelona-El Poblenou: Marià Aguiló, 45,

08005 Barcelona
Barcelona-Gràcia: Providència, 42, 08024

Barcelona

Barcelona-Hostafrancs-Sants: Sant Roc, 28,
08014 Barcelona

Barcelona-La Guineueta: Lorena, 57-59, 08031
Barcelona

Barcelona-La Verneda: Maresme, 286, 08020
Barcelona

Barcelona-Oficina del Ciutadà: pl. Pau Vila,
1, 08039 Barcelona

Barcelona-Sant Andreu: pg. de Fabra i Puig,
13, 08030 Barcelona

Barcelona-Vilapicina: Petrarca, 57, 08031
Barcelona

Barcelona-Zona Franca: Mineria, 8, 08004
Barcelona

Hospitalet de Llobregat-Bellvitge: Mare de
Déu de Bellvitge, 20, 08907 l’Hospitalet de Llo-
bregat

Hospitalet de Llobregat-La Florida: av. Mas-
nou, 66, 08905 l’Hospitalet de Llobregat

Hospitalet de Llobregat-Sanfeliu: Emigrant,
23, 08906 l’Hospitalet de Llobregat

Sant Adrià de Besòs-Besòs: rda. Sant Ramon
de Penyafort (cantonada Jaume Huguet), 08930
Sant Adrià de Besòs

Sant Adrià de Besòs-Centre: Major, 8-10,
08930 Sant Adrià de Besòs

Santa Coloma de Gramenet-Santa Coloma:
av. Generalitat, 57, 08922 Santa Coloma de
Gramenet

Santa Coloma de Gramenet-Singuerlín: Sin-
guerlín, 51, 08924 Santa Coloma de Gramenet

El Berguedà:
Berga: pl. de Sant Joan, s/n, 08600 Berga

El Garraf:
Vilanova i la Geltrú: Forn del Vidre, 12, 08800

Vilanova i la Geltrú

El Gironès:
Girona: Rutlla, 20-22, 17002 Girona
Salt-Les Bernardes: Sant Dionís, 40, 17190

Salt

El Maresme:
El Masnou: Narcís Monturiol, 1, baixos, 08320

el Masnou
Mataró: Vitòria, 17, 08303 Mataró

Osona-Vic: rambla de l’Hospital, 15, 08500 Vic

El Priorat-Falset: Miquel Barceló, 21, 43730
Falset

El Ripollès-Ripoll: pl. Tomàs Raguer, 4, 17500
Ripoll

El Segrià:
El Segrià: av. del Segre, 4, 25007 Lleida
Lleida: Mercè, 1, 25003 Lleida

El Tarragonès-Riu Clar: prolongació Carrer B,
43006 Tarragona

El Vallès Occidental:
Badia del Vallès: av. Burgos, 16, 08214 Badia

del Vallès
Cerdanyola: Sant Antoni, 36, 08290 Cerda-

nyola del Vallès
Sabadell-Creu de Barberà: Padre Feijoo, 55,

08204 Sabadell
Sabadell-Ca N’Oriac: av. Matadepera, 10,

08207 Sabadell
Terrassa: Matagalls, s/n, 08227 Terrassa

El Vallès Oriental:
Canovelles: pl. Pau Casals, s/n, 08420 Cano-

velles

El Vallès Oriental-Granollers: Sant Jaume,
48, 08400 Granollers

Mollet-Rambla: rambla Balmes, s/n, 08100
Mollet del Vallès

L’Alt Empordà-Figueres: Dr. Barraquer, 1, 17600
Figueres

L’Alt Penedès-Vilafranca del Penedès: Herme-
negild Clascar, 1-3, 08720 Vilafranca del Penedès

L’Alt Urgell-La Seu d’Urgell: Garriga i Massó,
22, 25700 la Seu d’Urgell

L’Anoia-Igualada: pl. Pilar, 11, 08700 Igualada

La Garrotxa-Olot: Proa, 9, 17800 Olot

La Noguera-Balaguer: pg. Estació, 47-49, 25600
Balaguer

La Selva-Blanes: pl. d’Espanya, 3, 17300 Blanes

(99.064.102)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2856 – 26.3.19994034

Cid com a delegat territorial de Barcelona del
Departament de Treball, publicada al DOGC
núm. 2609, de 30.3.1998;

Atès l’article 99.1 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament gene-
ral de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les facultats que em confereix l’ar-
ticle 12.e) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 El senyor José Antonio Gómez Cid ces-
sa com a delegat territorial de Barcelona del De-
partament de Treball, a petició pròpia, perquè
passa a ocupar un altre càrrec, i se li agraeixen
els serveis prestats.

—2 Aquesta Resolució produeix efectes des
del dia 1 d’abril de 1999.

Barcelona, 23 de març de 1999

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball

(99.077.070)

*

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

ORDRE
de 19 de març de 1999, de cessament del senyor
Joan Aregio i Navarro com a delegat territorial
de Tarragona del Departament de Benestar So-
cial.

Vista l’Ordre d’1 de setembre de 1993 (DOGC
núm. 1792, de 3.9.1993);

Atès el Decret 239/1995, d’11 de juliol, de
reestructuració de l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials i de les delegacions territorials
del Departament de Benestar Social (DOGC
núm. 2096, de 1.9.1995);

Atès el que disposen l’article 12 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’apro-
va la refosa en un Text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública (DOGC núm. 2509,
de 3.11.1997), i el Decret 153/1987, de 4 de març,
sobre el règim jurídic del personal eventual al
servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 841, de 20.5.1987);

En ús de les facultats que em confereix l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

El senyor Joan Aregio i Navarro cessa com
a delegat territorial de Tarragona del Depar-
tament de Benestar Social amb efectes des del
dia 19 de març de 1999, i se li agraeixen els ser-
veis prestats.

Barcelona, 19 de març de 1999

ANTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social

(99.077.044)

*

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

RESOLUCIÓ
de 10 de març de 1999, de convocatòria de con-
curs específic de mèrits i capacitats per a la pro-
visió de la Secció de Documentació del Departa-
ment de Medi Ambient (convocatòria de provisió
núm. MA/001/99).

D’acord amb el que preveuen el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
2398, de 26.5.1997), i altres disposicions comple-
mentàries;

Atès que és vacant la Secció de Documenta-
ció del Departament de Medi Ambient;

Atesa la proposta de la Secretària General per
a la seva provisió;

Vist que la Intervenció Delegada del Depar-
tament ha dut a terme el corresponent tràmit
d’intervenció;

Vist el Decret 112/1991, de 7 de maig (DOGC
núm. 1446, de 24 de maig de 1991).

Atesa la Resolució del director general de la
Funció Pública de 7 de setembre de 1998, per la
qual es dóna publicitat a la refosa de les relacions
de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat (DOGC núm.
2736, de 2 d’octubre de 1998) i altres modifica-
cions;

Atesa la descripció dels llocs a proveir, inclosa
en els manuals d’organització del Departament
i aprovada en data 28 de setembre de 1998;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar concurs específic de mèrits i capa-

citats per a la provisió de la Secció de Documen-
tació del Departament de Medi Ambient, que
es detalla a l’annex 2, d’acord amb les bases que
figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la

via administrativa, els interessats poden inter-
posar recurs contenciós administratiu d’acord
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa,  en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, o potestativament, al cor-
responent al lloc del seu domicili, d’acord amb
allò que preveuen els articles 8.2 i 14 de la ma-
teixa Llei.

Així mateix, els interessats poden interposar
recurs ordinari davant el conseller de Medi Am-
bient, contra els actes administratius que es
derivin de l’actuació de la Junta de Mèrits i
Capacitats, en el termini d’un mes a comptar de


