MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA –
UNITS PEL MASNOU, FEM MASNOU, C’s, CUP-AMUNT, PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ AMB L’ENTITAT:
CASINO DEL MASNOU.
El Casino del Masnou és una entitat privada del municipi que es va fundar l’any 1875 i
que té com a objectius fomentar tota mena d’interessos cívics, culturals, recreatius i
esportius a l’àmbit del municipi del Masnou i pobles veïns. L’entitat està ubicada al
centre de la població i consta de diferents edificis, entre els quals destaca el teatre i el
pati.
Que en data 20 d’octubre de 2016 el plenari de l’Ajuntament va aprovar dues
propostes:
-El programa de participació ciutadana relatiu a la modificació puntual del pla general
en l’àmbit de la parcel.la del Casino del Masnou, situada entre els carrers Barcelona,
Roger de Flor i Tomàs Vives del municipi
-L’avanç de modificació puntual de Pla General en l’àmbit de la mateixa parcel.la, previ
a l’aprovació inicial de la modificació del pla general. Que en aquest avanç de pla es
proposava desenvolupar un polígon d’Actuació urbanística, que permetés la creació
d’un espai lliure públic al pati del Casino, així com l’obtenció per cessió gratuïta i
obligatòria del sol i l’edifici del Teatre del Casino, com a sistema d’equipament
municipal de titularitat pública. Com a contraprestació per a l’entitat es determinava
que una part del pati quedaria per a la entitat i seria qualificat per a poder construir
una edificació per a usos comercials i d’oficina d’un total de 1.500 m2, determinant el
benefici de la nova qualificació del sol en 850.000 euros.
Que el Casino estava en complert desacord amb les nombrades aprovacions i va
presentar al·legacions al gener de 2017 mostrant la seva disconformitat.
Que l’objectiu de l’Ajuntament era poder transformar el pati de l’entitat en una plaça
pública i així va ser publicitat en la edició de la revista Masnou Viu del mes de febrer
de 2017, on a la portada es podia veure una representació del pati transformat en una
plaça pública i s’anunciava el “procés participatiu per opinar sobre el projecte a
l’entorn del Casino”.
Que en aquest plenari de febrer es porta a aprovació una proposta de modificació del
pla general perquè el pati del casino esdevingui una plaça pública.
Que aquesta proposta no compta amb l’acord del Casino, que a més a més, no pot
celebrar una assemblea de socis donada la situació actual de la Covid-19.
Que per tot l’explicat i tenint en compte que gran part dels grups municipals del
consistori han manifestat en algun moment la voluntat d’arribar a un acord amb el
Casino del Masnou, portem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Es proposa instar a l’equip de govern a crear una Comissió informativa
Municipal de caràcter Específic entre l’entitat Casino del Masnou i l’Ajuntament del
Masnou.
En la mateixa hi seran representats tots els Grups Municipals del consistori a través

1

dels seus portaveus o de la persona que escullin, i el Casino del Masnou, amb un
mínim de tres representants de la Junta Directiva i tres representants escollits entre
els socis de l’entitat.
Hi seran convidats el secretari i l’interventor i els tècnics que consideri necessaris la
comissió.
L’objecte de la comissió serà la d’arribar a un acord entre l’Ajuntament i l’entitat sobre
les col·laboracions i relacions futures entre ambdós ens.
La durada de la mateixa serà de 3 mesos i en tot cas fins que el Casino del Masnou
pugui dur a terme, quan la situació ho permeti, una assemblea de socis.
SEGON.-Traslladar els acords a l’entitat Casino del Masnou.
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þ Fem Masnou, CUP, JxCat, C’S ( 9 vots)
ý ERC I PSC (12)
☐

2

