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Els militants del PP elegeixen Jordi Carreras com a president
Jordi Carreras revalida el càrrec de president del PP després
d'obtenir el 89,47% de vots favorables en l'assemblea de
militants que s'ha celebrat aquest divendres per elegir el nou
cap de la formació. Els militants del PP, que han votat una
única candidatura, també han elegit nova junta, on Bruno de
Salvador assumeix la coordinació del grup municipal i Álvaro
Benejam, la secretaria general. L'assemblea ha comptat amb
una participació del 70% dels afiliats amb dret a vot.

Carreras, també portaveu municipal del PP, ha estat l'únic candidat que ha presentat proposta. El popular
continua al capdavant del partit amb l'objectiu de donar a conèixer les propostes de la formació i fer créixer la
base social del partit de cara a les properes eleccions municipals. El seu objectiu és tornar a presentar-se com a
alcaldable, tot i que Carreras especifica que aquesta qüestió la decidirà el partit en el moment adequat. Segons
el líder del PP, la formació té dos grans reptes per als dos anys vinents abans dels propers comicis.
Jordi Carreras: Tenim dos grans objectius: començar l'activitat del partit de cara a les properes
eleccions municipals i reforçar la base del partit a la ciutat.
La nova junta del partit compta amb els regidors Álvaro Benejam, com a secretari general, i Bruno de
Salvador, com a coordinador del grup municipal. La regidora Maria Dolors Domènech també forma part de la
junta, que compta amb un total de 20 membres.
Carreras és president de la junta local des del juny del 2010 i també exerceix de portaveu des del maig del
2011. El líder del PP és advocat i professor de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
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