JORDI SERRAVIÑALS I ARUMI

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
CANDIDATURA A PRIMÀRIES CATALUNYA

OBJECTIUS

PRESENTACIÓ

Vull treballar des de
l’Ajuntament pel meu poble i endegar els millors
projectes que el poble necessita, per tal de dotar-li
de totes les infraestructures i serveis que actualment li manquen i amb el
major consens posible.

Em dic Jordi Serraviñals i Arumi, visc a Palau-Solità i Plegamans i
soc portaveu de Demòcrates de Catalunya a la meva població, tinc
53 anys, parella i dos filles. Soc una persona treballadora i fidel als
meus principis, intento fer sempre el necessari per complir els
meus deures i les meves obligacions, tant com a ciutadà, com a
membre de la meva família, m’agrada estar al servei del poble, i
dels seus ciutadans, ajudant, des de les meves possibilitats, sempre
que em sigui possible.

Tanmateix, vull treballar
per aconseguir una República catalana i fer del nostre país, un lloc més
pròsper, amb més valors i
més íntegre.
Seria tot un honor poder
servir a Palau-solità i Plegamans des de l’Ajuntament i a Catalunya des de
Palau.

APTITUDS
Parlo i escric català, castellà i em defenso en anglès i francés.
He estat vinculat i col.laborador de diverses associacions de la vila.

Vull ser candidat a les Primàries que es faran a Palau-solità i
Plegamans, per a les properes eleccions municipals de 2019.

FORMACIÓ
Tinc estudis de Delineant i he treballat molts anys de comercial.
vaig ser responsable de projectes en una empresa del ram de l’automoció, director comercial d’una de les empreses mes grans de
màquines expenedores d’Espanya i he creat dues empreses: una
distribuïdora de químics i una empresa de màquines expenedores
amb mes de 160 maquines. Actualment, porto el servei tècnic d’una
empresa italiana de suspensions i frens de bicicleta hidràulics per
Espanya i Portugal.

EXPERIÈNCIA POLÍTICA
He militat a Unió Democràtica de Catalunya, des de l’any 2003. Al
2006 vaig ser secretari d’Unió a Palau i l’any següent president i
conseller nacional fins a la seva desaparició. Aleshores, vaig optar
per ser membre de Demòcrates de Catalunya a Palau-solità i Plegamans actuament en sòc portaveu..

