
Limitació de mandats
Els regidors i regidores tenen els mandats limitats a un màxim de dues legislatures.

Limitació de sous 
Els regidors i les regidores en dedicació exclusiva cobraran un màxim de 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional (1.8621€/mes nets).
 
No duplicitat de càrrecs
Els regidors i regidores no tindran duplicitat de càrrecs en les institucions ni en la mateixa 
organització.
 
Independència respecte als bancs
No es demanarà cap crèdit bancari per finançar la CUP. Es farà públic el cost de la 
campanya electoral.
 
Transparència i pressupostos participatius
Impuls d'òrgans de democràcia directa per elaborar i fer el seguiment d’un pressupost 
participatiu. Es facilitarà l’accés a una informació entenedora per garantir la màxima 
transparència en la gestió municipal.
 
Decisions en assemblea
El funcionament de la candidatura és assembleari. Les decisions seran periòdicament 
consultades, mitjançant assemblees obertes a tothom. Cada mes es seguirà fent 
l'Assemblea Municipalista, on es decideix el posicionament sobre les qüestions del ple 
municipal.
 
Altaveu de les lluites socials
Es seguirà actuant en estreta col·laboració amb les lluites socials, amb els moviments 
veïnals i en la defensa del territori.
 
Parlem clar i català
Parlem clar perquè diem el que pensem i fem el que diem. Parlem en català i usem un 
llenguatge no sexista ni discriminatori. 
 
Sense càrrecs de confiança
No es designaran càrrecs a dit i les contractacions de llocs de treball es faran amb 
processos de pública concurrència.
 
Rendició de comptes
Els càrrecs electes de la CUP compleixen de forma íntegra els compromisos 
programàtics. Es faran  públics els ingressos i les despeses anuals.
 
Referèndums
Es sotmetran a referèndum vinculant les decisions rellevants així com també les 
inversions que superin el termini de la legislatura.
 
Des de baix
Es retornarà el poder de decisió al poble. El municipi és el punt de partida per a la 
independència dels Països Catalans i la transformació social. Construïm alternatives des 
de la base.
 


