PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DESTINADES A LES ORGANITZACIONS DE PERSONES CONSUMIDORES DE
CATALUNYA PER A L’EXERCICI 2015.

Fets
1. El dia 27 d’agost de 2015, es va publicar al DOGC la Resolució EMO/1934/2015, de
17 d’agost, que va aprovar les bases i va obrir la convocatòria de subvencions,
adreçada a les organitzacions de persones consumidores, que té com a objecte el
desenvolupament d’actuacions d’informació i defensa adreçades a les persones
consumidores.
2. Fins al dia 6 de setembre de 2015, data en què expirava el termini de presentació,
es van presentar 8 sol·licituds segons el model normalitzat.
Seguidament l’òrgan instructor va fer les actuacions necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals
s’ha de pronunciar la resolució de la convocatòria.
3. L’òrgan col·legiat establert a la base 8.2 de la convocatòria, en la reunió del dia 6
d’octubre de 2015, va valorar les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris
establerts a la base 6, i va formular una proposta de concessió.
Fonaments jurídics
1. Les sol·licituds a què es refereix aquesta proposta de resolució provisional i que es
relacionen al seu annex han estat presentades dins del termini establert a la
convocatòria, les quals incloïen les declaracions responsables a què es fa
referència a la base 5 de la convocatòria.
2. Els sol·licitants han declarat complir tots els requisits a què es refereix la base 3 de
la convocatòria.
3. Els sol·licitants han presentat tota la documentació exigida a la base 5.3 de la
convocatòria.
4. D’acord amb la base 8.2, l’òrgan col·legiat reunit el dia 6 d’octubre de 2015 va
emetre un informe de valoració de les sol·licituds; segons la puntuació atorgada es
proposa concedir la subvenció sol·licitada a les organitzacions de persones
consumidores de la llista de l’annex 1
5. La subvenció s’entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que organitzacions de
persones consumidores proposades com a beneficiàries i que consten a l’annex 1
no presentin cap al·legació o el seu desistiment dins el termini de 10 dies hàbils des
de la publicació de la present proposta de resolució provisional.
6. En el mateix termini de 10 dies les organitzacions de persones consumidores
sol·licitants, incloses en la llista de l’annex 1, poden presentar al·legacions i/o
aportar els documents que considerin oportuns, que es tindran en compte en el
moment de resoldre definitivament.

7. Prèvia comprovació de les dades incloses en les declaracions i documentació
aportades, l’òrgan instructor efectuarà la proposta definitiva de resolució de les
subvencions a l’òrgan competent per resoldre.
Vist el que s’ha exposat, i a proposta de l’òrgan col·legiat,

PROPOSO

Concedir a les organitzacions de persones consumidores relacionades a l’annex 1 la
subvenció sol·licitada, en els termes i imports que s’hi especifiquen.

Barcelona, 13 d’octubre de 2015

CPISR-1 C Albert
Melià Roset
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Per suplència del càrrec de la Subdirecció General d’Atenció al Consumidor
(Resolució del director de 16 de maig de 2011)

ANNEX 1. Llista de les subvencions atorgades

Identificació del/ de la sol·licitant

Número
d’expedient

Associació d’usuaris de Bancs, Caixes i
Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE)

1-A-15

Associació Intercomarcal de Consumidors i
Usuaris de Catalunya (AICUC)
CUS, Salut, Consum i Alimentació (CUS)

2-A-15

Associació de Consumidors i Usuaris en Acció
de Catalunya (FACUA Catalunya)
Federació de Cooperatives de Consumidors i
Usuaris de Catalunya (FCCUC)
Federació Unió Cívica de Consumidors i
Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)

4-A-15

Organització de Consumidors i Usuaris de
Catalunya (L’OCUC)
Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)

7-A-15

3-A-15

5-A-15
6-A-15

8-A-15

Títol de l’activitat o nom del projecte

Punts
obtinguts

Pressupost
acceptat

Import atorgat

Atenció a les persones consumidores i usuàries.
Informació i formació a les persones consumidores i
usuàries.
Atenció a les persones ciutadans de la comarca de
Tarragona.
Atenció a les persones consumidores, educació,
formació, gestió de consultes i mediacions.
Servei d’atenció i informació als consumidors.

100

73.900,00 €

43.500,00 €

70

2.862,92 €

572,58 €

100

134.804,00 €

39.925,00 €

90

22.083,15 €

14.210,17 €

Atenció a les persones consumidores i usuàries i
foment del consum responsable.
Assessorament, realització de mediacions, gestió de
reclamacions i activitats de formació en matèria de
consum.
Atenció a les persones consumidores de Catalunya.

65

29.250,00 €

10.000,00 €

95

96.974,26 €

38.000,00 €

50

41.173,61 €

20.000,00 €

90

90.917,27 €

32.400,00 €

Atenció a les persones consumidores, mediació en
matèria de consum i gestió de reclamacions.
Informació i formació a les persones consumidores.

Pressupost no acceptat
Federació Unió Cívica de Consumidors i
Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)

6-A-15

Entrevistes en mitjans de comunicació.

1.241,08 €

Despesa no subvencionable
per la convocatòria.

