Crec que ja és l’hora d’iniciar aquest camí.
Sóc el Dani Ruiz Martin, tinc 41 anys, i crec que
ha arribat el moment de ser l’Alcalde d’aquest
meravellós municipi que es Palau-solità i
Plegamans.
Vaig néixer a Sabadell i des de principis dels ’80
sóc un palauenc més. Sóc pare, empresari del
món de les Emergències i porto més de 25 anys
dedicat al voluntariat.
Vaig començar a principi dels ’90 a la creu Roja, després vaig ser el seu
Director i l’any 1999 vaig ser el Fundador del Cos de Voluntaris de
Protecció Civil de Palau-solità i Plegamans i fins a dia d’avui. Tota la vida
he donat el meu temps pel meu poble, durant les ventades, riuades,
incendis i qualsevol Emergència que hagi sorgit. També he col·laborat
amb la Policia Local en tots els serveis preventius als esdeveniments del
nostre municipi i tot el vinculat amb l’Educació Viària dels nostres menors.
Em decideixo a presentar-me com Alcaldable perquè conec els problemes
reals del poble, perquè vull que el propi poble sigui qui porti endavant els
projectes que ens fan falta, perquè vull que ens deixin d’enganyar. I vull
que sigui mitjançant aquest Procés de Primàries, perquè tothom
s’impliqui, s’involucri en tots els temes referents al nostre municipi,
perquè Palau ha de ser un referent com ja és en el tema de la recollida
selectiva, en temes d’Empresa, com ja va ser a principi del 2000, amb un
dels Polígons més importants de Catalunya i empreses de reconeixement
Mundial. També vull que sigui un referent en Seguretat i no deixar que
segueixi augmentant un 70% anual el nombre de robatoris. Vull que sigui
un Municipi del Futur, a la avantguarda de la Tecnologia, i intentant reduir
a ZERO la utilització de bosses de plàstic a TOTS els establiments de Palau.

