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INSTRUCCIONS DEL SERVEI PANGEA  
 

 

1ª OBJECTE DEL SERVEI.  

 

La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis Mancomunats  el  servei 

Pangea, emmarcat dintre la Xarxa d’Oficines Pangea promogudes per la Generalitat.  

Els ajuntaments interessats s’adheriran al servei mitjançant Acord Plenari. 

 

2ª AMBIT DEL SERVEI.  

Al servei Pangea es podran adherir tots els municipis que pertanyen a la 

Mancomunitat de la Ribera Alta. 

Les peticions s'atendran seguint escrupolosament la data de registre de les sol·licituds. 

3ª COST DEL SERVEI PER ALS MUNICIPIS.  

Es distingeix dues classes d 'actuacions possibles: 

1/ Actuacions generals, sense cost per als ajuntaments. Sempre amb coordinació 

prèvia amb l’equip base de cada municipi, tal com:  

• Orientació i assessorament jurídic en matèria d'estrangeria. 

• Manual d’acolliment. 

• Accions puntuals als centres educatius. 

• Campanyes de sensibilització. 

• Qualsevol necessitat genèrica relacionada amb el servei,detectada per l'equip 

base. 

2/ Actuacions especifiques, que per les seues especials característiques i/o 

complexitat, requereixen d'una contraprestació per part de l'ajuntament adherit i que 

cal recordar van dirigides a tota la població, tant autòctona com estrangera. 
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• Sessions formatives permanents: per una banda alfabetització lingüística  i per 

l’altra, alfabetització digital per persones adultes. 

• Tallers d’empoderament per a dones. 

• Tutories per obtenir la nacionalitat. 

• Accions transversals i de prevenció als centres educatius. 

• A més a més tot tipus d'accions que requereixin un procés de continuïtat, llarg 

en el temps. 

L'import total del servei mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en funció de la 
dedicació horària acordada amb l'Ajuntament. 

 

4ª INCIDÈNCIES DEL SERVEI 

Les incidències que es donen durant la prestació del servei hauran de ser 
comunicades a la Mancomunitat per a la seua subsanació. 

 

 

 


