
Acord polític entre Sant Cugat en Comú i Podem 
 
Sant Cugat en Comú és una confluència de persones i partits que, com Podem, formen part 
de l’espai de canvi. A la nostra ciutat compartim el mateix espai polític i creiem necessari 
aplegar forces en una mateixa organització que respecti i posi en valor la pluralitat i la 
diversitat. 
 
Així doncs, l’acord serveix alhora d’elaborar les llistes del 26M i per sentar les bases del 
treball conjunt a partir de les eleccions. Apostem per una confluència a mig plaç. Això vol dir 
un acord polític de llistes per al 26M però un compromís alhora de superar la dinàmica de 
coalició el dia després de les eleccions. 
 
Governança conjunta 

1. Podem s'incorpora a la dinámica de Sant Cugat en Comú, animant als seus inscrits i 
inscrites a participar de les assemblees i comissions. 

2. Com a espai plural i divers es donarà sempre compte en els posicionaments públics 
dels debats, consensos i disensos quan es donin. 

3. Passades les eleccions tots els inscrits i inscrites de Podem i de Sant Cugat en 
Comú en igualtat de condicions triaran uns òrgans conjunts de treball i direcció. 

4. Tots els representants i grups municipals sortints d’aquest acord es deuran al 
programa, carta financera i codi ètic conjunts així com a l’assemblea i les comissions 
on estaran participant tots els inscrits de les diferents formacions. 

 
Programa, codi ètic i carta financera 

5. El programa, la carta financera i el codi d’ètica política aprovats per Sant Cugat en 
Comú es validen com a programa, carta financera i codi ètic de l’acord.  

6. Les persones inscrites de Podem que no hagin participat ja, tindran l’oportunitat de 
suggerir canvis a aquests documents ja aprovats a l’Assemblea. 
 

● Codi d’Ètica Política 
● Programa 
● Carta Financera 

 
Candidatura i campanya 

7. Es garanteix la visibilització en campanya i posteriorment de tots els actors formants. 
8. La denominació de la candidatura serà Sant Cugat En Comú Podem. 
9. Podem donarà suport explicit a l’acord de Valldoreix: “Guanyem Valldoreix”. 
10. Podem incorpora 6 noms a la llista de 13 ja aprovada de Sant Cugat en Comú, la 

resta de noms seran triats conjuntament. L’ordre serà escollit posteriorment. 
11. El 50% dels candidats i candidates de cada actor seran dones. Es pot patir una 

reordenació final en funció de l’aplicació de la llei electoral pel que fa a la igualtat. 
12. Podem designarà un 30% dels representants totals en els següents òrgans: 

Promusa, Consells de Barri, Consells de participació sectorial, Organismes 
autònoms i Empreses municipals. 

http://santcugatencomu.cat/codi-detica-politica/
http://santcugatencomu.cat/programa/
https://docs.google.com/document/d/1QT0hvLYeQEwG3t0ABAwG0cdHrtv0zvhPANAmHeU9_mY/edit?usp=sharing

