DIRECCIÓ GENERAL
D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

Ciutat Adiva. 9 d'Octubre
C/ De la Democràcia, 77, Torre3-4ª planta
46018 València
Tel.: 961 247636

INSTRUCCIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT DE LES OFICINES
D'ATENCIÓ A PERSONES MIGRANTS PANGEA DAVANT LA DIRECCIÓ GENERAL
D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT (EXERCICI 2021)
A partir de 2021 les Oficines d'atenció a persones migrants de la xarxa Pangea són
finançades per la Generalitat mitjançant contracte programa, conforme estableix la
disposició transitòria quarta del Decret 38/2020, de 20 de març, de coordinació i
finançament de l'atenció primària de serveis socials. El contracte programa afavorirà
l'estabilitat dels equips i agilitarà la gestió en ser pluriennal.
El pressupost de les Oficines Pangea per a 2021 va englobat en la línia T1131000 del
programa 311.20 Gestió i Organització del Sistema, on s'unifiquen totes les línies
nominatives de les entitats locals per als serveis d'atenció primària de caràcter bàsic. Des
de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema s'ha enviat a cada entitat local
un certificat amb el desglossament del pressupost per programes.
Les entitats locals beneficiàries del contracte programa tindran l'obligació de justificar a la
Generalitat les activitats i la despesa realitzada, segons estableix la clàusula cinquena del
contracte programa. La fitxa 3.5 del contracte programa 2021-2024, corresponent al Servei
d'Acció Comunitària, inclou entre les seues actuacions les Oficines d'atenció a Persones
migrants Pangea. A més de la justificació econòmica que requerisca la Direcció
General de Gestió i Organització del Sistema, les entitats hauran de presentar a aquesta
Direcció General d'Igualtat en la Diversitat els següents instruments de seguiment i
avaluació:
- Memòria estadística 2021 en la plantilla Excel que es pot descarregar tant de la pàgina
web com de l’equip Xarxa Pangea en Microsoft Teams.
- Memòria tècnica amb format lliure, en la qual necessàriament s'inclouran els següents
indicadors:
- Nombre de persones ateses desglossades per nacionalitat i sexe.
- Nombre d'atencions realitzades desglossades per tipologia.
- Nombre d'activitats formatives o de sensibilització realitzades, desglossades per
matèria i indicant el nombre de participants.
El termini màxim per a presentar la memòria estadística, juntament amb la memòria tècnica,
finalitzarà el 31 de gener de 2022.
Qualsevol dubte o aclariment pot sol·licitar-se al Servei d'atenció a persones migrants i
convivència social a través del telèfon 961247629 i preferentment per correu electrònic a la
tècnica coordinadora de la xarxa Pangea, Ana Doménech: domenech_ana@gva.es
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