
                                                             

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE JUNTS PER 
CATALUNYA I UNITAT CATALANA 

 

El Banys (Vallespir) , 19 de juliol de 2021 

 

D’una part, el MHP. CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, president de JUNTS PER 
CATALUNYA, i de l’altra, JAUME POL, president d’ UNITAT CATALANA, es reconeixen 
mútuament la capacitat de signar el present acord. 

 

ANTECEDENTS 

La direcció executiva nacional de Junts per Catalunya reunida el dia 19 de juliol de 
2021, aprova l’acord de relació amb Unitat Catalana. 

El Congrés d’Unitat Catalana a data de 22 de maig de 2021, acorda establir relacions 
amb Junts per Catalunya. 

D’acord amb els antecedents que s’especifiquen, Junts per Catalunya i Unitat Catalana 
acorden els següents punts: 

 

ACORDS 

PRIMER. Cada una de les dues formacions actua de forma independent, d’acord amb la 
seva naturalesa.  

SEGON. Cada formació és sobirana sobre les decisions que afecten el seu territori. 

TERCER. Unitat Catalana no interfereix en les accions i decisions amb l’Estat espanyol 
sense el vist i plau de Junts per Catalunya.  

QUART. Junts per Catalunya no interfereix en les accions i decisions en relació a l’Estat 
Francès sense el vist i plau d’Unitat Catalana.  

CINQUÈ. Unitat Catalana és una coordinació territorial de Junts per Catalunya, amb 
representació al Consell Nacional, com a una coordinació territorial més.  



                                                             

SISÈ. Els membres d’Unitat Catalana que reuneixen els requisits legals que es 
determinin en cada cas, poden ser candidats a les eleccions Municipals, del Parlament 
de Catalunya, i Europees mitjançant les llistes de Catalunya. 

SETÈ. Els membres de Junts per Catalunya  que reuneixen els requisits poden ser 
candidat i elegits a les eleccions municipals de Catalunya Nord, a les Europees 
mitjançant les llistes de l’estat francès  

VUITÈ. Unitat Catalana és la representació de Junts per Catalunya a l’Estat Francès.  

 

En prova de conformitat, signem dos exemplars d’aquest conveni, en el lloc i en la data 
que s’esmenten. 

 

 

 

 

 

 

MHP. Carles Puigdemont i Casamajó      Jaume Pol 

President            President  

JUNTS PER CATALUNYA                             UNITAT CATALANA 


