MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72
Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

Punt 2.2. Creació i aprovació definitiva del servei Pangea i de les instruccions
del servei.

Consideracions:
1. La realitat de la població estrangera en la nostra comarca, que representa un 6,7%
del total, ha de comportar el plantejament de nous reptes per a la convivència i també
la recerca de noves oportunitats que cal abordar des d’una perspectiva global i
integradora.

2. La Mancomunitat de la Ribera Alta compta amb un servei de promoció de la
integració i la convivència amb persones migrades, dins de la xarxa Pangea de la
Comunitat Valenciana. Diversos municipis han manifestat la seua voluntad de
participar en este projecte experimental.

3. L’equip professional de l’oficina Pangea de la Mancomunitat de la Ribera Alta consta
de educadores socials, advocada i tècniques superiors d’integració social.

4. S' ha elaborat unes instruccions reguladores del servei en les que es distingueix
dues classes d'actuacions possibles:
1/ Actuacions sense cost per als ajuntaments, sempre amb coordinació prèvia
amb els serveis socials de cada municipi, que comprenen una pluralitat d’actuacions
en l’àmbit educatiu, sanitari, de participació ciutadana, cultural i esportiu, col·laborant
amb el teixit associatiu, tot tenint en compte que l’eix de totes les accions són tant les
persones estrangeres i com les autòctones.
2/ Actuacions que per les seues especials característiques i/o complexitat,
requereixen d'una contraprestació per part de l'ajuntament adherit.

4. correspon resoldre al ple de la Mancomunitat.

Es sotmet a consideració de la Junta de Govern/Comissió informativa l’aprovació dels
següents acords :
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PRIMER: Aprovar la creació del servei Pangea, així com, les instruccions del servei.
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, de les
instruccions aprovades.
SEGON: Traslladar este acord al Ple de la Mancomunitat i als municipis
mancomunats.

