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Amb motiu del Dia Internacional del Consum, l’OMIC
organitza diferents xerrades de sensibilització
El proper 15 de març es commemora el Dia Internacional del Consum. En
el marc d’aquesta data, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC) organitza dues xerrades per sensibilitzar diferents col·lectius amb
temes relacionats amb el consum.
Un any més, l’Ajuntament de Mollet, a través de l’OMIC, s’adhereix a la
campanya de la Xarxa Local de Consum per al Dia Internacional del Consum,
que es commemora el proper 15 de març. La diada d’enguany està dedicada al
foment de la inspecció i té com a objectius conscienciar els ajuntaments sobre
la seva responsabilitat en el control de comerços i serveis; comunicar al sector
empresarial que la inspecció de consum ajuda a millorar la qualitat estimulant la
competència a la vegada que promociona el comerç local, i fer arribar a la
població un missatge clar: amb la inspecció tots hi sortim guanyant.
Precisament, l’Ajuntament de Mollet és capdavantera en aquest aspecte a la
província de Barcelona, ja que durant l’any 2013 s’han fet a la ciutat 90
inspeccions amb recursos propis de l’Ajuntament.

Dades de l’OMIC al 2013
Durant l’any 2013, L’OMIC ha atès un total de 2.789 casos, un 13 % més que
l’any anterior. Pel que fa als temes:
 Telecomunicacions
952 (+1%)
 Productes
380 (+84%)
 Subministraments bàsics
370 (+30%)
 Habitatge
112 (+32%)
 Altres serveis
770 (-5 %)
Una altra dada molt positiva, fa referència als taller a les escoles durant el mes
del consum. L’any 2013 es van fer 93 actuacions en 14 centres, amb la
participació de 2.551 alumnes. Aquest any, es tornaran a repetir aquests tallers.

Xerrades de sensibilització
Al voltant del 15 de març, l’OMIC, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, ha organitzat sues xerrades adreçades a col·lectius específics.
D’una banda, aquest dimecres 12 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a
l’Espai Sant Jordi una xerrada sobre subministraments a la llar (aigua, llum, gas
i telèfon) adreçada a la gent gran, com a col·lectiu especialment protegit en el
Codi de Consum.

Xerrada: “Subministraments a la llar (aigua, llum, gas i telèfon)”
Dimecres 12 de març
17.30 h
Espai Sant Jordi (av. Caldes, 9)
L’altra xerrada serà el proper dilluns 17 de març, i s’adreça al col·lectiu de
persones amb discapacitat. La xerrada, amb el títol de “Tots som consumidors,
i què?”, tindrà lloc a l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) i es
farà una sessió doble, a les 11 del matí i a 2/4 d’1 del migdia.
Xerrada: “Tots som consumidors, i què?”
Dilluns 17 de març
11 h i 12.30 h
IMSD (c. Lluís Millet, 7)
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