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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

ORDRE
de 16 de gener de 2001, de convocatòria públi-
ca per a la participació en el Projecte Omnia.

El Govern de la Generalitat, mitjançant
Acord de data 21 de novembre de 2000, al qual
s’ha donat publicitat per la Resolució d’1 de
desembre de 2000, dóna continuïtat al Projec-
te Omnia, d’actuacions formatives i d’asses-
sorament per a l’accés a les noves tecnologi-
es com a mesura de prevenció i lluita contra
l’exclusió social, iniciat per Acord de Govern
d’1 de desembre de 1998.

Aquest projecte va adreçat, principalment, a
joves, dones amb dificultats d’accés al món la-
boral, gent gran, immigrants i aturats de llarga
durada residents en territoris on es detecten
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 territoris, en
aplicació d’actuacions formatives, d’inserció
sociolaboral i d’ús comunitari. L’Acord esmentat
aprova inversions en equipaments informàtics
amb la finalitat de potenciar aquest projecte, per
destinar-los preferentment a les entitats col·-
laboradores, que són les que hauran de facilitar
l’accés a les actuacions de les persones benefi-
ciàries.

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

Per tot això, atès el que preveu l’Acord del
Govern de data 21 de novembre de 2000, 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 els òr-
gans de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i els seus organismes autònoms, les
entitats locals de Catalunya i les entitats depen-
dents o vinculades a aquestes d’acord amb el
que estableix la Llei 8/1987, de 15 d’abril, mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, i les en-
titats sense ànim de lucre que reuneixin els re-
quisits que s’estableixen, puguin col·laborar en
el desenvolupament 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 sociolaboral, formatius i d’ús comu-
nitari.

2.2 La realització del objecte indicat en el
punt anterior es durà a terme mitjançant les
entitats col·laboradores que reuneixin els requi-
sits 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’han de formular en
impresos normalitzats que es facilitaran a les
dependències indicades a l’annex d’aquesta
Ordre.

3.2 A les sol·licituds degudament emplena-
des cal adjuntar els documents per acreditar els
requisits, les condicions exigides, així com el pro-
grama d’actuació que garanteixi el desenvolu-
pament del projecte, i s’han de presentar a les
dependències 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 és 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 dins el termini de tres mesos a comptar de
l’endemà de la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

3.5 Transcorregut el termini fixat en el pa-
ràgraf anterior sense que s’hagi dictat resolu-
ció expressa, s’entendrà desestimada la sol·li-
citud, la qual cosa no eximirà l’òrgan competent
per dictar resolució expressa, en els termes pre-
vistos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú.

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 la consellera de Benestar Social,
en els termes que estableix l’article 114 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Article 4
Requisits dels sol·licitants per a ser entitats col·-
laboradores del Projecte Omnia:

4.1 Els requisits són els següents:
a) Que garanteixin un espai per a la instal·-

lació d’equips informàtics.
b) Que dins del marc del projecte desenvo-

lupin les diferents línies d’actuació com són l’ús
comunitari, la inserció sociolaboral i la forma-
ció.

4.2 En el supòsit que el sol·licitant sigui una
entitat sense ànim de lucre, cal acreditar, tam-
bé:

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.

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

Tindran preferència per ser entitats col·la-
boradores aquelles:

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

b) Que aportin garanties de realització del
projecte.

c) Que participin en els plans de desenvolu-
pament comunitari.

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

e) Que tingui implantació social.

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

6.1 L’entitat col·laboradora ha de desenvo-
lupar les activitats proposades en el marc del
Projecte Omnia durant un any, renovable fins
a un màxim de cinc anys en funció de l’avalua-
ció de l’activitat efectuada, i en compliment dels
requisits que estableix l’article 4.

6.2 La no-renovació de la col·laboració com-
porta la revocació d’aquesta i la immediata re-
versió de l’equip informàtic.

Article 7
Beneficiaris del Projecte Omnia

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

a) Infants i joves.
b) Aturats de llarga durada.
c) Dones amb dificultats d’accés al món la-

boral.
d) Gent gran.
e) Immigrants.
f) Persones que tinguin problemes d’inserció

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

quan calgui davant l’entitat col·laboradora mit-
jançant certificació del Servei Català d’Ocupa-
ció.

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

8.1 Les entitats col·laboradores han de jus-
tificar 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 setmanals de l’activitat

amb un mínim de 40 hores.
e) Relació de personal per a desenvolupar el

Projecte Omnia, el cost del qual serà assumit per
l’entitat col·laboradora.

f) Memòria anual avaluativa de totes les
activitats.

g) Declaració responsable de l’entitat col·-
laboradora d’assumir les despeses d’instal·lació,
connectivitat, coordinació, monitoratge, assegu-
rances i d’altres que se’n derivin.

h) Integrar-se a la coordinació i directrius
generals del projecte Omnia, així com assistir a
les sessions de formació i coordinació que es-
tableixi la Direcció General de Serveis Comu-
nitaris.

i) Totes aquelles altres que li siguin requeri-
des per la Direcció General de Serveis Comu-
nitaris.

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 publicitat
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relacionats amb l’actuació realitzada l’expres-
sió “amb el suport del Departament de Benestar
Social” i el senyal de la Generalitat de Cata-
lunya.

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 pot
donar lloc a la revocació de la resolució d’entitat
col·laboradora, d’acord amb el que preveu la
normativa d’aplicació.

9.2 L’incompliment de les obligacions esta-
blertes en aquesta convocatòria suposa la reti-
rada de l’equipament informàtic.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el director general de Serveis
Comunitaris per adoptar les mesures necessà-
ries per a l’aplicació d’aquesta disposició.

—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de gener de 2001

IRENE RIGAU I OLIVER

Consellera 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) Direcció General de Serveis Comunitaris:
c. Diputació, 92-94, 08015 Barcelona.

c) 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 Tar-

ragona.

Oficines de Benestar Social

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

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-

tòfor Llargués, 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: pl. Roja (cant.

Vallcivera) 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, 08042

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-Verdum: Luz Casanova, 10, 08042

Barcelona.
Barcelona-Vilapicina: Petrarca, 57, 08031

Barcelona.
Barcelona-Zona Franca: Mineria, 8, 08004

Barcelona.
L’Hospitalet de Llobregat-Bellvitge: Mare de

Déu de Bellvitge, 20, 08907 l’Hospitalet de Llo-
bregat.

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

L’Hospitalet de Llobregat-Sanfeliu: Emi-
grant, 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 Cerdan-

yola 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, 2, 08100
Mollet del Vallès.

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

L’Alt Penedès-Vilafranca del Penedès: Her-
menegild 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.

(01.011.113)
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