Sant Pol de Mar

Escoltar, Acordar,
Governar!

Nascut a Barcelona el 27 de setembre de 1966, viu a Sant Pol de
Mar des de 1995, casat i pare de 2 filles. Enginyer en
Tecnologies, Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Laborals en
les especialitats de Seguretat, Higiene Industrial i Ergonomia i
Psicosociologia aplicada, Auditor de Sistemes de Gestió de la
Prevenció.
Empresari del sector de la Seguretat i Salut Laboral i professor
en Prevenció de Riscs Laborals, màrqueting, tècniques de
vendes i negociació, entre els centres en els quals ha impartit
formació destaquen la U-VIC, la UIB, PIMEC, ISOVERI,
BTC i IDFO-UGT.

Màrius Martí
Alcaldable
per Sant Pol
de Mar

Inicia la trajectòria en el món de la política l'any 1982 a
la JNC (Joventut Nacionalista de Catalunya), posteriorment l'any
1987 entra a militar a CDC (Convergència Democràtica de
Catalunya), on és membre del CE de l'Agrupació de Les Corts,
Nou Barris i Sant Pol de Mar. Actualment militant de
CONVERGENTS, on és membre del CEN (Comitè executiu
Nacional), President de CE del Maresme, candidat a les
Eleccions Generals 2019 amb el número 11 i actualment cap de
llista per les Eleccions Municipals 2019 a Sant Pol de Mar

ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ÀREA D'AFERS SOCIALS I
Cura, neteja i protecció de l’entorn
SERVEIS A LES PERSONES
Millora dels equipaments esportius i
Pla de prevenció i suport a
nova sala multifuncional.
persones maltractades
Millora i optimització de la recollida
Creació d'agrupament de voluntaris
de residus.
Suport a les associacions
Ordenació de la circulació
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
Promoció béns culturals i històrics
ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ
Gestió racional del creixement
Suport i promoció del comerç local
urbanístic
Exposició i consulta publica
Suport i promoció de l’agricultura i productes K0.
planejament nou institut
Suport i acompanyament a
Potenciació de Port Natural i
emprenedors i autònoms
mantenir les barques
Facilitar l'estacionament en horari comercial
a la platja
ÀREA D’INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DEL POBLE
Equitat i seguiment en
Ampliació d’horaris i rutes del bus urbà
l’aprofitament dels pisos
Llicència de taxi de més de 5 ocupants
de protecció oficial
Reducció i racionalització dels elements
dissuasius de la velocitat

ÀREA SERVEIS GENERALS I
GOVERN OBERT

Escoltar, Acordar, Governar!

Transparència i bon govern
Participació i consulta ciutadana
L'Alcalde t'escolta
ÀREA DE SEGURETAT
Gestió de policia de proximitat
Creació Cos d’agents Cívics
Pla de reducció dels robatoris
ÀREA DE CULTURA NACIONAL
Defensa i promoció de la llengua catalana
Suport als presos i exiliats
Defensa i promoció del dret a decidir

VOTA
Màrius Martí
Alcaldable per
Sant Pol de Mar
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