Ajuntament de _________
Serveis Socials

__________________________, provist de DNI/NIE/Passaport _____________,
amb adreça a efectes de notificacions al carrer _____________________, davant
aquest AJUNTAMEN COMPAREIX I DIU,
Que havent-se negat l'oficina de Serveis Socials situada a ____________________ a
atendre'm amb el pretext de no poder ser atès per no estar empadronat en aquest
municipi, mitjançant el present escrit presenta aquest escrit de QUEIXA, en base a
les següents:
AL.LEGACIONS
PRIMERA.- En data el/la es va dirigir a l'oficina de Serveis Socials situada a
____________, per tal de ser atès davant la greu situació de vulnerabilitat que es
troba, sent la resposta d'aquesta oficina que no podia ser atès perquè
_______________-.
SEGONA.- La denegació d'accés a Serveis Socials vulnera de forma flagrant el
previst en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
La llei mencionada, tal i com estableix el seu preàmbul, “configura el dret a l’accés
als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal, que esdevé un
principi bàsic del Sistema, orientat a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el
progrés social de les persones (…), a més la llei vol “garantir el dret a la igualtat
d’accés, defensant la igualtat d’oportunitats per a accedir als serveis socials com un
instrument d’autonomia per a gaudir d’una integració real en la societat (…) “vol
fomentar la solidaritat, garantint l’atenció prioritària a les persones que, per motiu
de llur minoria d’edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten
els serveis socials per a compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de
vida.”
Aquesta vocació d'accés universal, queda clarament establert en l'article 1: “Aquesta
llei regula i ordena el sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir-hi
l’accés universal per a fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del
conjunt de la població”.
Això mateix consta en l'article 5: “El sistema públic de serveis socials es regeix pels
principis següents: a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el
dret d’accés als serveis socials i llur ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i
justícia redistributiva (...). b) Igualtat: S’ha de poder accedir als serveis socials i
s’han de poder utilitzar sense cap mena de discriminació arbitrària per raó de les

circumstàncies personals, de gènere, socials o territorials (..)
TERCER.- El motiu al.legat consistent en que no està empadronat vulnera els
següents articles de la mencionada llei:
Article 6. Titulars del dret a accedir als serveis socials:
1. Els serveis socials s’ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les
persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport,
intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a
situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar
o de desigualtat i per a prevenir-les.
2. Són titulars del dret a accedir al sistema públic de serveis socials els ciutadans
dels estats membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de
Catalunya.
3. Poden accedir al sistema públic de serveis socials les persones que no
compleixen la condició que fixa l’apartat 2 si es troben en estat de
necessitat personal bàsica, d’acord amb el que estableix la legislació en
matèria d’estrangeria.
L'article 14.3 de la La Llei d'Estrangeria disposa que “Los extranjeros,
cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y
prestaciones sociales básicas.”
Aixi doncs totes les persones, encara que no estiguin empadronades, i amb
independència de la seva situació administrativa, tenen dret als serveis i
prestacions socials bàsiques.
S'entén llavors que les persones no empadronades tenen el dret de ser beneficiaries,
en quant a dret als serveis socials bàsics, els previstos en l'article 17 de la llei de
serveis socials: “Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit
territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets
i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c)Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions
de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar,
convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades. d) Proposar i establir el
programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els
serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit
programa.

e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social,
especialment si hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats
de convivència i els grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents.
k) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció
diürna, tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d’urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones
dels col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i
comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals
dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les
que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de
persones afectades per causes judicials.”

QUART.- Cal afegir, que és conegut que aquest Ajuntament està denegant
l'emapdronament sense domicili fice a ciutadans que resideixen en el municipi pel
simple fet de no constar als Serveis Socials. Així doncs tot sembla indicar que aquest
Ajuntament no empadrona sense domicili fixe per tal que els ciutadans que viuen en
el seu municipi no tinguin dret a accedir a cap dels serveis públics bàscis i necessaris,
alguns dels quals tan imprescindibles com són la salut, l'educació i els serveis socials.
A més, tampoc deu ser casualiutat que el sindic de greuges de la ciutat disposi en la
seva pàgina web que només es podran queixar davant aquesta institució aquelles les
persones estan empadronades. Així doncs Mollet del Vallés té tot un sistema, molt
ben “montat”, per tal, no només d'invisibilitzar a molts dels seus ciutadans sino també
de negar l'exercici dels drets que tenen com a persones humanes.

Per tot aixo, SOL.LICITA,

Es tingui per presentada aquesta queixa, I de conformitat amb el que s'alega, es
procedeixi a atendre al Sr_________ .
A _________________ a ___ de _____ de 2020.

