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L’Oficina de prestacions socials 
L’oficina de Prestacions Socials és un servei d’atenció personal 
especialitzat de l’àmbit social per tal d’atendre les necessitats de la 
ciutadania de Molins de Rei 
 
   Oficina d’Atenció als Ciutadans 
   Carrer Rubió i Ors, núm. 2 
   de dilluns a divendres, de 10 a 14h 
 
 
Equip tècnic: treballadora social i administrativa dependents del Negociat 
de Serveis Socials. 
 



Objectius 
 
Centralitzar la demanda d’ajuts socials subjectes  a convocatòria, en 
l’espai habitual d’informació i orientació al ciutadà. Alliberar l’equip de 
Serveis Socials de tasques administratives. 
Ser referent en gestions de Pobresa Energètica 
 
 
Millorar el serveis als ciutadans: 

Reduir el nombre de gestions per part del ciutadà 
 Reduir la documentació a presentar en el moment de la sol·licitud 
Reduir el temps de resposta de l’ajut 



Noves accions 
 
Informar telefònicament de l’aprovació o denegació de l’ajut sol·licitat en 
el termini màxim d’un mes 
Establir un nou sistema de pagament de l’ajut a través de 
transferències bancàries 
Crear d’un expedient informàtic individual amb la documentació personal 
vàlida per tot l’any 
Tramitar sol·licituds de certificacions a altres administracions 



Què hi puc sol·licitar? 
 
El passi metropolità 
La sol·licitud única d’ajuts socials per a gent gran 
L’ajut de l’IBI i de la taxa d’escombraries adreçat a famílies en situació de 
vulnerabilitat social 
La tarjeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
Rebre informació sobre pobresa energètica i fer-hi les gestions 
oportunes 



Sol·licitud única d’ajuts per a persones 
grans i pobresa energètica 
  
Una sola sol·licitud per:  
Ajuts per a persones de 75 anys o més que viuen soles a Molins de Rei. 
Assessorament i tràmit d’ajuts de Pobresa Energètica. 
Ajuts per satisfer l’impost sobre béns immobles (IBI). 
Ajuts per al consum d’aigua i exempció de la taxa d’escombraries per a 
jubilats i/o pensionistes. 
 



Ajuntament de Molins de Rei  
www.molinsderei.cat 
@AjMolinsdeRei 

Oficina de Prestacions Socials 

Moltes gràcies 
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