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LA SECCIÓ LOCAL

• Es l’organ de refèrencia del partit municipal i actúa com a 

transmissor dels interessos i les demandes als òrgans territorials

als quals está adscrit.

Secció 
local

Federació 
Comarcal

Federació 
Regional

Executiva 
Nacional



QUÈ FA L’EXECUTIVA LOCAL?

• És la responsable de la direcció i 

administració de la secció local. Ha d’estar 

format per les diferents secretàries. 

• Us presentem les secretàries amb les 

persones que s’han pensat per dur-les a 

terme.

Presidència:  ANDREU GARCIA

Secretaria d’organització DEBORA FERNANDEZ

Finànces: JORDI SECALL

Política Municipal: FRANCESC BLASCO

Imatge i Comunicació: SUSANA EXPOSITO I JOAN M VINYES

Dones: MAGDA JOVÉ I LETÍCIA VIDAL

Logísitca i Acció política: XAVI VILALTA I CIO IGLESIAS

Vocalia Comerç i Indústria: GEMMA MONTSERRAT

Portaveu del Grup Municipal: JORDI CARTANYÀ

Jovent Republicà : JOSEP RAMOS



MEMBRES COL.LABORADORS

Politica Municipal: JORDI 
ROSET

Finances: GABRIEL DUCH

Vocalia Medi i Sostenibilitat: 
FRANCESC ANGUELA

Vocalia Comerç i Industria: 
TANIA GUASCH

Secretaria d’Acció Política : 
MARC MONCUNILL

• ELS MILITANTS PODREU PARTICIPAR 

COM A COL.LABORADORS I VOLEM 

QUE SIGUEU MEMBRES ACTIUS DE LA 

SECCIÓ LOCAL.

MILITANCIA

EXECUTIVA

GRUP 
MUNICIPAL



FUNCIONS DE L’EXECUTIVA LOCAL
Intervenció

politica

Intervencó
social

Incorporació de 
nous militants

Coordinar activitats

Fer seguiment de es 
activitats dels 

càrrecs públics

Fomentar el debat 
polític

Apropar a la 
ciutadania el nostre 

projecte

Elevar inquietuds 
polítiques



PLA DE TREBALL DE SECRETARIES

Presidència:  ANDREU GARCIA

• És la figura màxima de representació del partit  en l’àmbit local.

OBJECTIUS

- Establir relacions amb la ciutadania i col·lectius del municipi.

- Acollir nous militants, simpatitzants i amics i vetllar pel grau de col·laboració que vulguin dur 
a terme.

- Convocar l’assemblea local i l’executiva.

- Coordinar les secretaries I en proposa les línies estratègiques a seguir.

- Autoritzar, juntament amb la secretaria de finances, la contractació de béns i la compra.

- Estar en comunicació permanent amb els regidors i altres representants institucionals del 
municipi i també amb l’executiva comarcal



Secretària d’Organització: DEBORA .F

- Fer i distribuir les convocatòries de reunions.

- Coordinar l’execució del Pla de treball i vetllar per l’assoliment dels objectius.

- Manteniment de la base de dades del partit en l’àmbit local que es pot consultar per Internet.

- Coordina les activitats de la Secció Local.

- Durant els processos electorals pot assumir les feines de cap de campanya, coordinant accions, pressupost i 
calendari.

- Substitueix la figura de la presidència en cas d’absència

OBJECTIUS

• Crear un pla funcional d’ERC

• Crear un pla d’acollida per a nous militants

• Crear oficina d’atenció a la militància

• Planificar conjuntament amb les secretaries calendari anual d’activitats i donar suport 

• Vetllar per l’acompliment dels objectius dels plans de treball

• Donar suport a les secretaries per apropar la informació a la militància

• Tenir base de dades actualitzada

• Realitzar activitats administratives que facilitin a l’executiva i militància l’accés a la informació 



Secretaria de Politica Municipal: FRANCESC B.

- Desenvolupar l’acció política en els òrgans de govern local.

- Fer el seguiment de l’activitat del Grup Municipal 

- Coordinar la comunicació entre grup municipal i secció local.

- Vetllar per a una visió oberta de la candidatura i mantenir-la activa.

• Preparar i actualitzar estudis electorals.

OBJECTIUS

• Aconseguir un augment del nombre de regidors i guanyar l’alcaldia.

• Visibilitzar la marca ERC

• Millorar comunicació entre Grup Municipal i Secció local

• Buscar entre tots la nova cara visible ERC Valls i propera candidata ERC Valls



Secretaria de Finances: JORDI S.

- Segueix les instruccions directius comptables.

- Obre i gestiona els comptes bancaris.

- Envia al dep. de Finances les factures.

- Segueix directrius de la Secretaria de Finances Nacional en cada campanya electoral respecte 
gestió financera i tributària.

• Responsable de fer el seguiment del compliment de la Carta Financera

OBECTIUS

• Sanejament de les finances de la Secció Local

• Acompliment al màxim del pressupost anual establert

• Fer partícips a tota l’executiva del mal estat actual de les finances i rebre propostes d’ella.

• Compliment escrupulòs de la normativa financera d’ERC. Seguiment escrupulós de les 
normes de Seu Nacional (contractació, normes de pagament …)



Secretaria de la Dona: MAGDA JOVÉ I LETICIA VIDAL

- Aportar la visió de gènere en les activitats de la Secció Local i del Grup Municipal.

- Assegurar que el programa electoral inclogui la perspectiva de gènere

- Participar en l’Assemblea Nacional de Dones i vetllar perquè les militants, simpatitzants i amigues hi 
participin.

- Ser referents en el desplegament del Pla per la Igualtat d’ERC i ser l’encarregada d’introduir a l’aplicatiu 
informàtic del Pla les dades que es requereixin.

OBJECTIUS

• Tenir base de dades actualitzades

• Fer difusió dels actes

• Treballar conjuntament amb imatge, comunicació i logística

• Promoure la coordinació amb dones de la Comarcal i Regional

• Feminitzar espais de decisió, representació  i govern d’ERC

• Aportar la visió de gènere i afavorir la seva participació i paritat

• Fer activitats formatives

• Participar en les assemblees de dones

• Fer 2 actes al carrer a l’any

• Augmentar la militància femenina

• Millorar en matèria de llenguatge no sexista



Secretària d’ Imatge i Comunicació: SUSANA E. I JOSEP Mª V.

- Vetllar per la imatge corporativa estigui present i sigui correcta segons marca 
nacional, en tots els àmbits: local, xarxes socials, rodes de premsa,…

- Mantenir i actualitzar el correu i web corporatiu de la secció local, amb el domini  
esquerra.cat.

- Mantenir una estreta relació amb els mitjans i comunicar la tasca política que es fa

OBJECTIUS

• Difondre l’activitat de les regidories d’ERC a l’Ajuntament de Valls

• Difondre els actes de partir a la comarca

• Difondre les comunicacions que arribin des de la seu nacional

• Dissenyar la campanya per atraure nous/ves militants



Secretaria logística i acció Política: XAVI  V. I CIO I.

- Vetllar pel bon funcionament de les activitats programades durant l’any.

- Agendar tots els actes, donant suport a les secretaries que ho necessitin.

- Mantenir els recursos propis de la SL en bones condicions i demanar-ne a la 
regional quan ens facin falta

OBJECTIUS

• Supervisar l’activitat de la secció local i preparar-ne la part logística

• Vetllar per apropar la seu a la militància

• Afavorir i optimitzar recursos del partit i altres organismes propers



Vocalia  de comerç i industria: GEMMA MONTSERRAT

- Tenir contacte amb les indústries i comerços del municipi i copsar les seves 
necessitats.

• Promoure dinàmiques de proximitat dins el sector

OBJECTIUS

• Actualitzar la relació d’empreses del municipi

• Detectar, conèixer les necessitats del Polígon Industrial de Valls

• Fomentar la formació i especialització de la petita i mitjana empresa, 
demandes ocupació i formació.

• Portar a l'excel·lència el polígon i les empreses que hi formen part



Vocalia Medi Ambient i Sostenibilitat: FRANCESC. A

- Vetllar  per l’implantació de bones pràctiques  ambientals, tant 
en mobilitat com en el camp energètic.

- Fer seguiment del Projecte dels Torrents i estar al cas de les 
accions que s’hi fan: ajuntament, escoles,.....

OJECTIUS

• Promoure i fomentar una mobilitat mes sostenible, eficient i 
segura



MÉS COMPROMESOS

MÉS  

TRANSVERSALS



ENS HI AJUDEU?

MOLTES GRÀCIES!


