
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 30 d’abril de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
55.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, PER RECLAMAR MESURES DE 
PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT MENTAL DEL JOVENT  
 
Per unanimitat, s’acorda aprovar la següent moció: 
 
1r. Instar les administracions públiques la implementació de l’Acord del Govern de la 
Generalitat 215/2010, de 16 de novembre, pel qual es va aprovar el Pla integral d'atenció 
a les persones amb trastorn mental i addiccions. 
 
2n. Posar en valor la tasca de totes les entitats que treballen per la sensibilització, el 
reconeixement i la defensa de les persones amb algun tipus de problema de salut mental 
així com les entitats juvenils que durant el confinament han treballat per posar dades 
sobre la taula i fer evident el greuge d’aquesta problemàtica, com el Consell Nacional 
de la Joventut o la Federació de Salut Mental Catalunya, i que es tinguin en compte en 
la presa de decisió, disseny i implementació de polítiques públiques d’atenció a la salut 
mental. 
 
3r. Instar a l’Ajuntament de Lleida a seguir lluitant per millorar les condicions de les 
persones amb trastorns mentals així com les seves famílies, amb un pla específic en 
col·laboració entre totes les administracions implicades. Promoure la creació d’espais i 
canals informatius i d’atenció a la salut mental a Lleida així com la posada en marxa de 
campanyes conscienciació i intervencions per promoure la salut mental del jovent. 
 
Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental 
Catalunya i a l’Associació Salut Mental de Ponent 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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