
 

Moció de  la CUP per la retirada de la campanya 
municipal “quatre anys, un projecte de ciutat” 

 

Des de la CUP podem entendre  que en algunes ocasions hi pot haver una línia 
bastant fina entre el què és la difusió i explicació de les polítiques municipals i 
la campanya electoral pura i dura a favor del partit o partits polítics que 
governen la institució. Per això mateix, creiemque hem de ser extremadament 
curosos per evitar que les campanyes de les administracions públiques 
(pagades amb diners de tots) puguin ser concebudes i percebudes per la 
ciutadania, com a campanyes de promoció del partit de govern de torn. 

El passat mes de març l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va engegar una 
campanya anomenada “quatre anys, un projecte de ciutat” on mitjançant un 
vídeo i un llibret a tot color (que es va fer arribar a totes les cases de la ciutat) 
s’explicava les bondats del projecte de l’equip de govern i la seva pròpia visió 
del que ha fet el govern de CiU durant la legislatura que està finalitzant. 

Des de la CUP entenem que es tracta d’una clara utilització de diners públics 
per a publicitar les bondats de les polítiques de l’actual equip de govern a dos 
mesos vista de les properes eleccions municipals del 24 de maig.  

 

Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i a Geltrú l’adopció dels següents acords: 

1.- El ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reprova a l’equip de govern de 
CiU, ja que considera que la campanya “quatre anys, un projecte de ciutat” no 
és una campanya d’interès públic, sinó una campanya a favor de CiU de cara a 
les properes eleccions municipals. 

2.- La retirada immediata de la campanya “quatre anys, un projecte de ciutat”. 
Tant pel que fa a materials físics, com al vídeo o la resta d’elements de la 
campanya presents a les xarxes i tots els enllaços a la campanya des de la 
pàgina web municipal. 

 


