
 

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATURES A LES ELECCIONS 

PRIMÀRIES DE GRANOLLERS PER LA INDEPENDÈNCIA 

 

 
Jo, Jordi Planas Bielsa, actuant en qualitat de President del Comitè Electoral de Granollers 

per la Independència, segons elecció en l’Assemblea d’Electors de Granollers per la 

Independència el dia 30 de juny de 2022, i de conformitat amb el Reglament de la citada 

organització, comparec i com millor correspongui en Dret 

 

 
DIC 

 

 
PRIMER.- Que el passat 30 de juny de 2022 es va celebrar Assemblea d’Electors de Granollers 

per la Independència, quedant aprovat el calendari d’eleccions primàries de l’organització per 

a triar els membres de la llista electoral per a les eleccions municipals previstes pel mes de 

maig de l’any 2023. 

 

SEGON.- Que de conformitat amb l’art. 14.1.b) del Reglament de Granollers per la 

Independència (en endavant, “RGI”), en data de 13 de setembre de 2023 a les 24:00h va finir 

el termini de presentació de candidatures per a les eleccions primàries. 

 

TERCER.- Que correspon al Comitè Electoral la proclamació definitiva de les candidatures, 

de conformitat amb els art. 14.1.c) i 14.3 RGI. 

 

QUART.- Que durant el termini de presentació de candidatures, s’han presentat com a persones 

candidates, per ordre alfabètic, les següents: 

a) Carles Canet 

b) Jordi Domènech 

c) Arnau Peral 

d) Marina Pineda 

e) Mònica Ribell 

f) Joan Ricart 

g) Oriol Vila 

 

CINQUÈ.- Que, un cop verificades pel Comitè Electoral, totes les candidatures compleixen les 

exigències establertes pel RGI, d’acord amb els seus art. 15 a 18. I, per tot això 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESOLC 

 

 
PRIMER.- Proclamar les següents persones candidates de les primàries de Granollers per la 

Independència: 

a) Carles Canet 

b) Jordi Domènech 

c) Arnau Peral 

d) Marina Pineda 

e) Mònica Ribell 

f) Joan Ricart 

g) Oriol Vila 

SEGON.- Obrir el període de reclamacions establert a l’art. 19 RGI. S’hauran d’adreçar totes 

les eventuals reclamacions a l’adreça granollersxindependencia@granollers.cat, com a molt 

tard, a les 17 hores del dia 16 de setembre de 2022. 

 

 
Granollers, 15 de setembre de 2022 

 

 

 

 

 
Jordi Planas Bielsa 

President del Comitè Electoral 
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