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1. JUSTIFICACIÓ   
     

A les darreres eleccions municipals del 26 de maig de 2019 ningú va posar 
en qüestió la victòria, en la globalitat del País, dels partits autoanomenats 
independentistes, partits que havien de configurar governs municipals 
que treballessin per fer efectiva la República Catalana i fer efectiu el 
mandat de l’1-O. 
Tant abans com desprès de les esmentades eleccions municipals es va 
demanar, des de diferents àmbits i sectors de l’independentisme, que no 
es pactés cap govern municipal amb els partits que van donar suport, o 
van impulsar, l’aplicació del 155. 
La guerra entre els partits auto definits com independentistes només ha 
tingut un guanyador, el PSC-PSOE. Els exemples en són molts i variats. 
Tant ERC com JxC i la CUP han donat alcaldies al PSOE o han permès que, 
un partit que va votar a favor de l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució Espanyola l’octubre de 2017, formi part del govern de molts 
pobles i ciutats de Catalunya. Capitals de comarca com Vilafranca del 
Penedès, Santa Coloma de Farners, Figueres, Tàrrega, el Pont de Suert o 
Cervera i pobles i ciutats com Calella de Mar, Vila-seca, Llançà, La 
Jonquera, Lloret de Mar, Sant Cugat del Vallès o la Diputació de Barcelona, 
en són exemples, tot i que, malauradament n’hi ha molts més. 
El mes de maig de l’any 2023 tornem a tenir eleccions municipals i no pot 
tornar a passar el mateix, que el partits independentistes manifestin el 
seu compromís amb la República i els valors republicans, amb l’1-0, amb 
la llibertat i la democràcia i, desprès de les eleccions, pactin, amb l’excusa 
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i l’argument que es vulgui, amb el bloc del 155, sobretot amb el PSC-PSOE. 
Son molts els arguments que haurien d’impedir que cap partit anomenat 
independentista pactés (ni donant alcaldies ni participant a governs locals 
o nacional) amb el bloc del 155. Arguments a nivell nacional i també a 
nivell local (com ara impulsar la sobirania fiscal, apostar per empreses 
catalanes no dependents del poder econòmic de l’Estat, etc.) 
Per tot això instem al Govern i a l’Assemblea de Representants del Consell 
per la República a: 
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Primer: Que els membres del Consell per la República es comprometin a 
no signar cap acord o pacte que faciliti la formació d’un Govern municipal 
o la consecució d’una alcaldia, desprès de les eleccions municipals de l’any 
2023, amb cap dels partits que van impulsar o donar suport a l’aplicació 
del 155 a Catalunya. En el cas que un membre de l’Assemblea de 
Representants formi part d’una candidatura que pacti amb algun dels 
partits del 155, haurà de dimitir com a representant a l’Assemblea de 
Representants del Consell. 

   

  

       

       

     


