
 

Codi de verificació electrònic: 31731f86-eaf2-4ae9-abb2-6ca31523b163 

G
A

C
O

N
A

C
O

 

v
.2

0
1

8
/0

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
Certifico:   
 
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 15 de març de 
2018, aprovà, per majoria absoluta, la declaració institucional següent: 
 
“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES en 
suport dels nous serveis de salut mental al Masnou 
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en 
matèria de sanitat i salut pública i, com a tal, li correspon l’organització, el 
funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i 
establiments sanitaris, així com participació en la planificació i la coordinació en 
aquesta matèria. En concret, té competències, entre altres, en els serveis sanitaris, 
sociosanitaris i de salut mental. 
 
El Masnou, amb una població de 23.288 habitants, té el privilegi de comptar amb dos 
centres ambulatoris de primària, gestionats per l’Institut Català de la Salut: el CAP 
Masnou, amb medicina de família, pediatria i infermeria, i el CAP Ocata, amb medicina 
de família, infermeria, odontologia i atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). 
Les instal·lacions de l’ABS d’Ocata també compten, des dels seus orígens i a la 
segona planta, amb el Centre de Salut Mental d’Adults del Maresme Sud.  
 
A banda, tal com reflecteix la guia de la salut municipal 2018, que edita l’Ajuntament 
del Masnou des de fa anys, al Masnou hi existeixen multitud d’entitats de l’àmbit de la 
salut, entre les quals la mental (com Esquima, Associació de familiars de persones 
amb malaltia mental, o la Fundació El molí d’en Puigvert, que ofereix servei prelaboral 
per a persones amb trastorn mental sever). També es presten al Masnou serveis com 
el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP), 
especialitzat en el desenvolupament infantil que atén famílies amb infants entre 0 i 6 
anys amb dificultats evolutives o amb risc de patir-ne, així com altres recursos de caire 
públic fora del municipi, com són el Centre Spott, d’atenció als adolescents i joves i les 
seves famílies per prevenir i tractar el consum problemàtic de drogues, o el Centre 
d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de l’Hospital de Mataró, que 
fins ara donava servei a les poblacions que van des d’Arenys de Mar fins a Montgat. 
 
L’any 2009, quan van començar a funcionar els serveis de salut mental al CAP 
d’Ocata, van quedar pendents de desplegar el Centre de Salut Mental d’Infanto-Juvenil 
(CSMIJ) i el CAS, que són els nous serveis de salut mental que es posen en marxa, i 
que els professionals destaquen que s’han de prestar des del mateix edifici, tant pels 
pacients com pels propis professionals, ja que molts pacients són atesos pels dos 
serveis i l’apropament físic en facilita tant la coordinació com l’assistència al pacient. 
Així mateix, es considera que si s’apropa l’atenció sanitària a l’entorn en què viu la 
persona malalta se’n facilita el seguiment. 
 



 

Codi de verificació electrònic: 31731f86-eaf2-4ae9-abb2-6ca31523b163 

G
A

C
O

N
A

C
O

 

v
.2

0
1

8
/0

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Els CSMIJ són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció 
psiquiàtrica i salut mental, dirigits a les persones menors de 18 anys que presenten un 
trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, i que per la seva 
gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis 
d’Atenció Primària de Salut. Entre els seus objectius s’hi compten la prevenció, el 
diagnòstic i el tractament, així com l’atenció a les famílies i garantir la continuïtat 
assistencial a través de la seva articulació amb la resta de serveis sanitaris i no 
sanitaris. 
 
Els CAS són centres ambulatoris públics, dotats de recursos assistencials 
especialitzats en el tractament de les addiccions de tot tipus (tabac, alcohol, cànnabis, 
cocaïna, opiacis, mòbil, joc, etc.), distribuïts per tot el territori. També treballen en 
matèria de prevenció, atenció i suport a la incorporació sociolaboral. Els professionals 
que hi treballen presten assistència des d’una visió biopsicosocial, és a dir, atenent 
tant aspectes orgànics com psicològics i socials. 
 
Aquests centres ofereixen la dispensació de metadona a persones que estan en 
procés de rehabilitació d’una de les addiccions més minoritàries (opiacis), un 
tractament absolutament normalitzat, que també es presta en farmàcies i que a 
Catalunya es fa des del 1987, amb unes 7.500 persones en tractament, de les quals 
es preveu que al voltant d’unes 20 puguin fer-ho al nou CAS d’Ocata. 
 
Les competències en l’àmbit local són mínimes i centrades en la promoció, prevenció i 
educació. En aquest marc, el Masnou disposa d’un Pla municipal de prevenció de 
drogodependències des del 2010, impulsat pel propi Ajuntament, la Diputació de 
Barcelona, professionals, entitats i associacions de l’àmbit de la salut. Recentment va 
ser renovat per unanimitat del consistori pel període 2015-2019. El diagnòstic del Pla 
recull que s’ha incrementat el consum de drogues, especialment alcohol, cànnabis i 
psicofàrmacs, i sobretot entre joves de 14 a 16 anys. Per això, entre els objectius del 
PMPD hi consten promoure formes de consum menys perilloses i/o problemàtiques de 
substàncies addictives en les persones que no volen o no poden abandonar-ne el 
consum, i facilitar la integració social de les persones dependents als recursos públics 
d’atenció a les drogodependències. Aquestes tasques es fan amb la col·laboració de 
tots els afectats i, de manera especial en l’àmbit de la prevenció, en coordinació amb 
la comunitat educativa. 
 
És per tot plegat, que es proposa al Ple municipal de l’Ajuntament del Masnou 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a la 
implementació de la totalitat dels serveis previstos al CAP d’Ocata així com al 
desplegament del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, i a que en l’elaboració del nou 
pla estratègic de salut estudiïn de manera escrupulosa l’oferta de serveis i les ràtios 
més adequades per a les necessitats de la població del Masnou, fent públics els 
criteris que així ho justifiquen. 
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Segon. Donar suport als nous serveis de salut mental de l’ABS d’Ocata, el Centre de 
Salut Mental d’Infanto-Juvenil i el Centre d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències, i crear una comissió de seguiment per tal de vetllar pel seu 
correcte funcionament, així com per denunciar qualsevol distorsió o disfuncionalitat 
que hi pugui existir.  
 
Tercer. Reiterar el compromís amb el Pla municipal de prevenció de 
drogodependències i amb la lluita contra l’estigmatització dels malalts mentals, també 
dels relacionats amb el consum de drogues i altres tipus d’addiccions. 
 
Quart. Traslladar el contingut de la present declaració al departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a les entitats de l’àmbit de la salut mental del municipi, a la 
comunitat educativa del Masnou, a les associacions veïnals d’Ocata i a la plataforma 
promotora de la recollida de signatures en contra de la ubicació del CAS, i fer-ne 
públics els acords mitjançant els canals habituals de que disposa l’Ajuntament del 
Masnou.”  
 
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de 
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
El Masnou 
 
[Firma01-01] 
 

Vist i plau 
[Firma02-01] 
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