
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR PER LA CONVOCATÒRIA D’UNA 

AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE L’EIXAMPLE NORD 

 

El POUM del 2001 incloïa un gran sector urbanístic al Nord de la Ronda Ibèrica 
anomenat Eixample Nord que suposa la urbanització de més de 100 hectàrees de la 
ciutat i que equival a aproximadament a 1/3 de la superfície de la ciutat consolidada. 

L’operació que es va produir per salvar la Platja Llarga l’any 2006 va acabar amb un 
acord a tres bandes entre L’Ajuntament, l’Institut Català del Sòl i l’empresa Subirats 
Berenguer que suposà el trasllat de l’aprofitament d’aquest sector urbanístic a 
l’Eixample Nord, multiplicat per 2,4 i la creació del Consorci de l’Eixample Nord format 
al 50% per l’Ajuntament i l’Incasol i que és l’administració actuant a l’Eixample Nord. 
Els convenis signats suposaven el compromís de l’Ajuntament per fer la reparcel·lació 
del sector en una data concreta, que després de diverses pròrrogues ara mateix està 
fixat en el 31 de desembre del 2016, el que provoca certes presses per avançar en el 
planejament del sector, tot i que la ciutat no ho necessiti. 

La situació actual, tant per la crisi econòmica i immobiliària i l’evolució demogràfica, 
creiem que ha variat molt des d’aquell 2006. És per això, que des de la CUP creiem 
que no és moment de seguir avançant en el planejament d’aquest sector i que el 
nostre representant al Consorci de l’Eixample Nord no va votar a favor de traslladar al 
ple l’avanç del planejament. 

Des de la CUP sempre hem defensat la participació ciutadana en tots els tems 
importants per Vilanova i la Geltrú, i sobretot per aquells temes que afecten el futur de 
la ciutat. Una participació ciutadana no només entesa com que la gent pugui opinar i 
decidir sobre si les coses s’han de fer d’una determinada manera o d’una altra sinó 
també decidint si les coses s’han de fer o no. 

L’Eixample Nord és el projecte urbanístic més important per la ciutat des de l’Eixample 
Gumà aprovat a la segona meitat del segle XIX i per tant, pensem que és 
imprescindible que els vilanovins puguin estar informats de primera mà sobre els pros i 
els contres de seguir endavant amb aquest procés i que puguin opinar sobre la seva 
conveniència i no tan sols sobre si els carrers han d’anar d’una manera o d’una altra o 
de si hi ha d’haver més o menys habitatges. 

 



Des de la CUP proposem, com a primera mesura al respecte, que es faci una audiència 
pública que permeti als diferents partits amb representació al ple poder explicar als 
vilanovins la seva opinió sobre aquest planejament i que també permeti als ciutadans 
poder preguntar i opinar sobre tot plegat. Entenem, però, que l’audiència no ha de ser 
simplement un espai on els partits s’expliquin i la ciutadania opini, sinó que ha de tenir 
com a objectiu poder acostar totes les posicions cap a un consens que considerem 
bàsic a l’hora de formular el replantejament urbanístic de la ciutat, ja que no és només 
l’Eixample Nord. Cal repensar tota la ciutat a nivell urbanístic, per fer que l’urbanisme 
estigui al serveis dels veïns i les veïnes, i per aquest motiu és imprescindible la 
participació de partits i ciutadans que portin al màxim consens possible en un tema tan 
important com aquest. 

És per tot això, que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de 
Vilanova i la Geltrú volem proposar els següents acords al ple de l’Ajuntament: 

 

1.- Instar a l’alcaldessa a que convoqui una audiència pública sobre 
l’Eixample Nord durant el proper més de setembre. 

 

2.- Que aquesta audiència pública es divideixi en tres parts, una primera on 
els partits tinguin prou temps per poder explicar la seva postura sobre la 
conveniència o no de tirar endavant el planejament en aquest sector, una 
segona on els ciutadans i entitats puguin preguntar als partits, interpel·lar-
los o simplement opinar sobre el tema i una darrera part, i més breu, que 
permeti a partits i ciutadania extreure’n les seves conclusions. 

 


