
Compromís independentista per Barcelona
Per la unitat d’acció republicana postelectoral
 

Les candidatures de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i la Candidatura d’Unitat 
Popular a l’alcaldia de la ciutat de Barcelona expressem conjuntament els següents compromisos que 
seran vigents a partir del proper 27 de maig de 2019.
 
PRIMER. Els grups signants donaran suport al cap de la llista més votada d’entre aquests per tal d’ob-
tenir la majoria necessària per a la investidura.

SEGON. Si per assolir la majoria absoluta en el primer torn del procediment d’elecció fos necessari el 
suport d’altres forces, els grups signants prioritzaran els acords amb les formacions que es mostrin dis-
posades a formar part d’un bloc democràtic explícitament compromès a treballar per la immediata llib-
ertat dels i les presoneres polítiques, pel lliure retorn dels i les exiliades i per la celebració d’un referèn-
dum vinculant que permeti la lliure decisió dels catalans i catalanes sobre la seva autodeterminació.

TERCER. Els grups signants es comprometen a mantenir vigent l’acord al llarg de tot el mandat, es-
pecialment en els pactes estratègics de país que es plantegin en el camí per avançar cap a la Repúbli-
ca, així com en el marc del diàleg que es pugui obrir entorn de les qüestions pendents de llibertat i 
democràcia.

QUART. Els grups signants es comprometen a adoptar, des dels òrgans més adients del mateix ajun-
tament, les iniciatives conjuntes que en cada moment expressin millor l’objectiu republicà compartit 
per totes elles. En aquest sentit, s’adoptarà el criteri de l’acord previ entre tots els grups a l’hora de 
presentar propostes relatives al comú objectiu republicà.

CINQUÈ. Els grups signants es comprometen a convocar un primer ple extraordinari urgent per de-
terminar un posicionament clar del nou consistori respecte al moment polític nacional actual. Aquest 
ple haurà de debatre la definició de l’estratègia de defensa dels drets polítics i les llibertats de tots 
els ciutadans i ciutadanes, concretar el paper polític de l’Ajuntament en aquest àmbit i contemplar les 
accions simbòliques i operatives necessàries per aquest objectiu, com entre d’altres, la incorporació de 
l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació de Municipis per la Independència. 

SISÈ. Des de les responsabilitats institucionals que puguin correspondre a cadascú, els grups signants 
es comprometen igualment a prendre una iniciativa pública de caràcter internacional adreçada a la 
constitució d’una xarxa europea i mundial de ciutats. Una xarxa oberta i transversal per treballar con-
juntament en l’àmbit de la promoció i defensa dels drets civils i polítics arreu del món. Aquesta xarxa 
haurà d’incloure entre els seus objectius el contacte amb les institucions internacionals més adients per 
avançar en la resolució democràtica del conflicte polític plantejat en la relació entre Catalunya i l’Estat 
espanyol.


