Acords de la Junta Directiva del 27 d’octubre del 2020

Pla Estratègic

• S’aprova el document de Pla Estratègic 2020-2023
• El pla estratègic s’aplicarà de manera flexible donada la situació actual. Com a primera mesura de
flexibilització s’acorda que, fins que no s’asseguri el conveni plurianual amb la Generalitat, l’equip tècnic
es centrarà en campanyes, el What’s Up! i en captar recursos econòmics institucionals.

Seguiment
econòmic

• A 30/09 s’han assolit el 70% d’ingressos i, amb les mesures de contenció preses, s’ha gastat només el
49% del pressupost.
• Manca que es signin els convenis amb l’Ajuntament de Barcelona i Afers Socials 2020
• S’aprova sol·licitar algun tipus de finançament per fer front als pagaments del conveni amb afers socials.

Sostenibilitat
econòmica

• S’està a l’espera de rebre una resposta per part de la caixa a la proposta de col·laboració plurianual.
• Durant les darreres setmanes el Parlament ha aprovat dues resolucions en favor de la lluita contra
l’estigma. Una d’elles, concretament la 940/XII, del 9 d'octubre, sobre la situació sanitària, insta al Govern
a “aplicar un pla antiestigma en salut mental i signar un conveni de col·laboració econòmica pluriennal i
interdepartamental amb l’associació Obertament per a fer front a les necessitats derivades de l’impacte
de la crisi de la Covid-19 en la salut mental de la població i per a garantir la continuïtat del projecte de
lluita contra l’estigma en salut mental durant el període 2021-2023, complint la línia estratègica 1 del Pla
integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.”
• En base a aquestes resolucions del Parlament es demanarà una reunió formal als 5 consellers del pla
integral per abordar-ho.

Fons Europeus

• Obertament participarà en la construcció del projecte conjunt dels fons europeus de reconstrucció.

Altres

• Es farà una acció comercial de les formacions del PAMS per a professionals dels CSMAs i CSMIJs. Des de
l’equip tècnic es valorarà la possibilitat de fer-les no adreçades a centres.
• S’aprova la bonificació de 500€ en favor una persona de l’equip tècnic.
1

