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CiU és la força més votada al centre, Valldoreix i els districtes
CiU, el partit que ha guanyat les eleccions catalanes a Sant
Cugat, també ha estat la formació més votada al centre,
Valldoreix i els tres districtes. Les votacions al centre del
municipi reprodueixen els resultats que s'han obtingut al
conjunt de la localitat. Les segones posicions són per a ERC al
centre, Valldoreix i la Floresta; el PP, a Mira-sol; i el PSC, a
les Planes. Els millors resultats d'ICV-EUiA són a la Floresta i
les Planes, on se situa com a tercera força. Les últimes places
les han ocupades C's a la Floresta, el PSC a Valldoreix i la
CUP, que és la força que menys vots ha recollit al centre,
Mira-sol i les Planes.

CiU ha guanyat a tots els sectors de la ciutat: al centre, Valldoreix, Mira-sol, la Floresta i les Planes. La
formació marca una còmoda distància respecte a la segona força a cada sector, sobretot al centre i Valldoreix,
on quadruplica resultats amb relació a ERC, mentre que a la Floresta la federació nacionalista recull el doble
de sufragis que els republicans. Les altres segones posicions són per al PP a Mira-sol i el PSC a les Planes.
Els populars se situen a la part alta de la taula com a tercera força al centre i Valldoreix. Els segueix als dos
àmbits ICV-EUiA tot i que on obtenen millors resultats com a formació és a la Floresta i les Planes on els
ecosocialistes són tercera força.
A la part baixa de la taula es troben C's, el PSC i la CUP. El sector on C's aconsegueix els millors resultats és a
Mira-sol, sent quarta força, mentre que a la Floresta és el partit menys votat. Les altres últimes places són per
al PSC, que és la formació amb menys sufragis a Valldoreix i la CUP que ha quedat última al centre, Mira-sol
i les Planes.
El centre i Valldoreix, aquest últim sector amb alguna variació, mostren una reproducció dels resultats
electorals al conjunt de Sant Cugat on CiU ha estat el partit guanyador, seguit d'ERC, el PP, ICV-EUiA, C's, el
PSC i la CUP.
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