
 

Expedient: AG 2012/20

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, en sessió plenària de dia 26 de gener de 
2012,

MANIFESTA:

PRIMER: L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar signà a l’any 2008 un conveni 
de col·laboració i suport amb l’Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant, juntament 
amb dotze ajuntaments de la comarca.

SEGON: L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar és conscient que durant els 
darrers quinze anys l’Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant ha realitzat una 
gran tasca en matèria de salut mental a la comarca de Manacor.

TERCER: l’Ajuntament és conscient que l’Associació Estel de Llevant ha estat 
reconeguda com a d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior.

QUART: Actualment l’Associació Estel de Llevant presta serveis d’atenció domiciliària, 
centre de dia, centre especial d’ocupació, inserció laboral a empresa normalitzada i 
atenció a famílies. Durant l’any 2010 un total de 162 persones i més de 300 familiars 
es beneficiaren de les accions de l’Associació.

Tots els serveis esmentats han estat reconeguts i autoritzats per les autoritats 
competents en la matèria (IMAS, Direcció General de Treball i SOIB). Cal considerar 
igualment que el centre de dia i el servei d’atenció domiciliària especialitzats en salut 
mental són els únics autoritzats oficialment en tota l’illa de Mallorca.

CINQUÈ: Actualment és l’única entitat que presta els serveis esmentats en el punt 
anterior en tota la comarca de Llevant, Migjorn i Pla de Mallorca, la qual abasta una 
població global de 125.000 persones.

SISÈ: En el context de crisi econòmica actual si el finançament i manteniment dels 
serveis que presta Estel de Llevant es veuen afectats, afectaria molt negativament les 
persones amb problemes de salut mental de la comarca i les seves famílies.

És per tot això que

SOL·LICITAM A L’IMAS I A LA CONSELLERIA DE SALUT, BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS:

PRIMER: Que s’ofereixi el suport necessari a l’Associació Estel de Llevant per a 
mantenir i potenciar els serveis que presta, dins un context de suport al sector de les 
persones amb problemàtica de salut mental.

SEGON: Que s’adoptin les mesures pertinents, dins el marc de la legislació vigent, per 
consolidar el finançament que reben els serveis que es presten dirigits a les persones 
amb problemàtica de salut mental ubicats a la comarca.
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