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Junts i Esquerra Republicana de Catalunya manifesten, mitjançant aquest acord, la voluntat inequí-
voca de seguir treballant per assolir la independència del nostre país i alhora liderar la lluita contra la 
pandèmia de la covid19 i les conseqüències socials i econòmiques que se’n deriven. El nou colpeig re-
pressiu de l’Estat ens reafirma encara més en aquest objectiu, així com en les nostres profundes con-
viccions democràtiques, republicanes i de lluita pels drets i les llibertats. Llibertat per triar el futur del 
nostre país, mitjançant l’exercici d’autodeterminació. I llibertat dels presos i preses polítiques, el lliure 
retorn dels exiliats i les exiliades i la fi de la repressió, mitjançant l’amnistia.

Davant la repressió, rebuig frontal i resposta de país. Front la judicialització, més política i més demo-
cràcia. I davant la inhabilitació del president Torra, ens conjurem amb aquest acord per assegurar un 
Govern fort per pilotar el país durant aquest període forçat per la justícia espanyola des del consens, 
la responsabilitat, la solidaritat antirepressiva i la voluntat de servei a la ciutadania. 

Avui estem davant d’un nou atac sense precedents de l’Estat espanyol a les institucions del nostre 
país i a la sobirania del poble de Catalunya. Un atac directe a la principal institució del país i a la figura 
del Molt Honorable President Quim Torra. S’aparta amb total impunitat un president de la Generalitat 
escollit democràticament per haver exercit la llibertat d’expressió. Es deixa el país sense President de 
la Generalitat. És un fet molt greu, que se suma a un llarg historial repressiu d’un estat que persegueix 
la democràcia i els defensors del dret d’autodeterminació i la independència, una causa justa i legítima 
de totes les nacions. I la decisió arriba, a més, en un moment d’extrema complexitat a nivell sanitari, 
econòmic i social com a conseqüència de la pandèmia mundial. 

I davant d’aquest nou atac de l’Estat espanyol, apel·lem a la solidaritat de tots els demòcrates per fer 
front a aquest cop al President Torra, a les institucions i al nostre país. És un escàndol democràtic que 
se suma a la destitució i persecució del Govern de la Generalitat el 2017 i els membres de la Mesa del 
Parlament, la repressió a 2.850 catalans i catalanes, l’aplicació de l’article 155, l’impediment de la in-
vestidura de 3 candidats, la suspensió de diputats o la persecució als eurodiputats catalans com a fets 
més recents. I aquest nou fet arriba, a més, en un moment difícil pel país i la seva gent. És una abso-
luta temeritat decapitar un Govern, reduint així el seu marge de gestió, enmig d’una pandèmia com la 
que estem vivint. 

L’Estat espanyol vol decidir qui dirigeix les institucions catalanes, perquè a les urnes no ho pot fer. 
Però el President de Catalunya el tria el Parlament d’aquest país, després de rebre el mandat demo-
cràtic de la ciutadania. Només el Parlament ha de posar o treure el President de la Generalitat de Ca-
talunya. I és per aquest motiu que el Govern de la Generalitat continuarà treballant per la ciutadania 
però ho farà sense president, figura que quedarà vacant com a denúncia a la repressió. Volem pre-
servar l’honor i la legitimitat d’aquesta figura que l’Estat vol controlar i així es constata en el present 
acord.  

Consens, coordinació, esforç i responsabilitat. Aquests són els conceptes que pretenem que emmar-
quin l’etapa que s’obre al Govern de la Generalitat provocada per la sentència del Tribunal Suprem 
contra el president de la Generalitat. No podem deixar que la repressió provoqui la divisió de les 
forces que formen part del Govern i del conjunt de forces polítiques que lluiten per defensar els 
drets fonamentals de la ciutadania del nostre país. 



Acord per la coordinació política i el funcionament de les institucions.

D’acord amb aquesta voluntat de coordinació i responsabilitat s’han consensuat quins seran els pri-
mers passos a seguir un cop coneguda la inhabilitació. Així doncs, es convocarà una reunió del Govern 
d’urgència que culminarà amb declaració institucional del President, acompanyat dels consellers i con-
selleres. Es convocarà un Ple del Parlament per denunciar l’atac a les institucions catalanes. També es 
realitzaran concentracions de suport al President i es promouran mocions de denúncia de la inhabili-
tació als ajuntaments, així com al Parlament Europeu i a organismes internacionals.

Respecte al funcionament del govern en funcions, s’ha acordat reforçar al màxim les atribucions de 
cadascun dels seus membres, per tal de seguir treballant en la lluita contra la pandèmia i les seves 
conseqüències, així com en la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania catalana. S’ha acordat 
també que qualsevol decisió extraordinària que calgui prendre haurà de tenir el consens entre els dos 
socis de govern.

Així mateix, tal com estableix la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i d’acord amb l’in-
forme del Gabinet Jurídic de la Generalitat respecte la situació actual, el vicepresident Pere Aragonès 
assumirà interinament funcions limitades de Presidència. 

Tant el vicepresident com tots els membres del govern mantindran els seus àmbits de treball i de re-
presentació en tots els espais, públics i privats, també pel que fa a les compareixences parlamentàries. 

El Govern denunciarà també la repressió de l’Estat espanyol mantenint vacants tots els espais propis 
de la Presidència de la Generalitat i del President, com el seu despatx o la cadira que ocupa al Con-
sell Executiu. Així mateix, i respectant la voluntat manifestada pel president Torra, s’ha acordat també 
que, un cop inhabilitat, no assumirà cap rol simbòlic en relació al Govern en funcions, si bé restarà a 
disposició de l’Executiu.

Respecte al calendari provocat per aquest nou cop repressiu, correspon al President del Parlament 
aplicar el que estableix la llei 13/2018 i l’informe dels Serveis Jurídics parlamentaris, i al Govern aplicar 
el que estableix la llei 13/2018 i l’informe del Gabinet Jurídic Central. Així mateix, s’encarrega al PRO-
CICAT l’aprovació d’un Pla sectorial sobre la celebració de les eleccions, així com l’establiment de les 
condicions i els indicadors que caldrà tenir en compte per a poderse fer en condicions sanitàries segu-
res per a la ciutadania i de garantia del dret de vot.

Es crea un grup de coordinació paritari participat -com a mínim- pel vicepresident, un/a conseller/a de 
Junts per Catalunya, un/a representant permanent dels Grups parlamentaris de Junts per Catalunya i 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i un/a altre/a representant de cada partit del govern de coalició.


