
 

 

 

PRESIDÈNCIA. 

 

- Convocar i confeccionar l’ordre del dia de les assemblees i de l’executiva local. 

- Presidir i moderar els debats de l’executiva. 

- Mantenir relacions amb altres organitzacions polítiques i socials en el seu àmbit 

territorial. 

- Exercir la màxima representació de la Secció Local. 

- Resolució dels conflictes interns. 

- Constitueix la imatge del partit al municipi. 

- Coordinar el Grup Municipal en el marc de l’Executiva Local 

 

 

SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ. 

 

- Exercir com a Responsable Jurídic i de Coordinació en els processos electorals. 

- Coordinar les diferents Secretaries de la Secció Local i supervisar el compliment 

d’objectius. 

- Promoure l’activitat de les diferents Comissions de Treball de la Secció Local i impulsar 

el compliment d’objectius. 

- Tramitar les convocatòries d’Assemblea i d’Executiva Local. 

- Aixecar acta del desenvolupament de les Assemblees i de les Executives Locals. 

- Vetllar per l’adequació de l’activitat de la secció Local als Estatuts d’ ERC i pel 

compliment dels mateixos en quant a tràmits i terminis. 

- Exercir les relacions amb l’Executiva Comarcal coordinant-se amb la Secretaria 

Comarcal d’Organització. 

- Assumir la representació temporal de la Secció Local en cas d’absència forçosa o baixa 

de la Presidència, fins a l’elecció d’una nova Presidència. 

 

 

SECRETARIA DE FINANCES. 

 

- Gestionar la Tresoreria de la Secció Local. 

- Ordenar els pagaments i despeses aprovats/aprovades per l’Executiva local. 

- Administrar la Caixa General de la secció Local. 

- Portar la comptabilitat de la Secció Local. 

- Mantenir la comptabilitat de la Secció Local actualitzada en l’aplicació informàtica de la 

intranet d’ERC. 

 

 

SECRETARIA D’ IMATGE i COMUNICACIÓ. 

- Exercir les responsabilitats pròpies de la Secretaria. 

- Impulsar polítiques de millora i potenciació de la comunicació de la Secció Local a les 

xarxes socials i mitjans de comunicació comarcals. 

- Mantenir fluïda relació amb els mitjans de comunicació locals, establint contactes 

periòdics. 

ORGANIGRAMA ERC 

SECCIÓ LOCAL d’ ESPARREGUERA 

CONTINGUTS DE LES SECRETARIES i CÀRRECS 



SECRETARIA DE POLÍTICA LOCAL. 

 

- Exercir les responsabilitats pròpies de la Secretaria. 

- Mantenir relació sistemàtica amb les altres formacions polítiques d’ Esparreguera, a 

nivell dels respectius homòlegs, en l’àmbit de relació entre partits. 

- Mantenir contacte permanent amb el Grup Municipal per a restar informat de l’estat de 

relació amb els grups municipals de les altres formacions polítiques. 

- Mantenir relació sistemàtica amb les diferents Associacions de Veïns d’ Esparreguera, 

- Elaborar els informes d’estat de situació de la política local i proposar a l’Executiva Local 

la estratègia i tàctiques que corresponguin a cada moment polític concret. 

 

 

SECRETARIA DE SUPORT A LES PERSONES. 

(IGUALTAT, DONA i VULNERABILITAT SOCIAL) 

 

- Exercir les responsabilitats pròpies de la Secretaria. 

- Esdevenir el referent de la Secció Local d’ERC per a les entitats/associacions que 

treballin en l’àmbit de la Secretaria. 

- Mantenir fluïda relació amb els referent de les entitats/associacions que treballin en 

l’àmbit de la Secretaria, establint contactes periòdics. 

- Informar a l’Executiva Local de l’estat de situació i proposar l’estratègia, les tàctiques i/o 

accions que es considerin convenient per reforçar el lideratge de la Secció Local en 

l’àmbit propi de la Secretaria. 

 

 

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL. 

 

- Mantenir contacte permanent amb la Secretaria de Política Local i mantenir-lo a restar 

informat de l’estat de relació amb els grups municipals de les altres formacions 

polítiques. 

- Informar de l’activitat del Grup Municipal a l’Executiva Local per facilitar la coordinació 

amb l’activitat de partit. 

- Proposar a l’Executiva Local l’estratègia, les tàctiques i/o accions que es considerin 

convenients per a dur a terme l’acció política del Grup Municipal a l’ajuntament. 

- Sol·licitar el suport de l’Executiva Local, mitjançant el posicionament de partit, quan el 

Grup Municipal ho consideri necessari en aquelles qüestions polítiques i/o de gestió 

municipal que siguin de transcendència, impacte, interès, o sensibilització pública. 

 

 

REPRESENTANT DE LES JERC. 

 

- El president de la Secció Local de les JERC és membre nat de l’Executiva Local d’ERC. 

- Exerceix la representació de les JERC a l’Executiva Local d’ERC. 

- Exerceix la representació de l’Executiva Local d’ERC en el si de les JERC. 

- Exerceix la coordinació entre ambdues formacions juntament amb la Presidència de la 

Secció Local d’ERC. 

 

 

 

 



SECRETARIA D’OCUPACIÓ, EMPRESA i TURISME 

SECRETARIA D’ESPORTS / SECRETARIA DE COMERÇ. 

 

- Exercir les responsabilitats pròpies de la Secretaria. 

- Esdevenir el referent de la Secció Local d’ERC per a les entitats/associacions que 

treballin en l’àmbit de la Secretaria. 

- Mantenir fluïda relació amb els referent de les entitats/associacions que treballin en 

l’àmbit de la Secretaria, establint contactes periòdics. 

- Informar a l’Executiva Local de l’estat de situació i proposar l’estratègia, les tàctiques i/o 

accions que es considerin convenient per reforçar el lideratge de la Secció Local en 

l’àmbit propi de la Secretaria. 

 

 

SECRETARIA D’EDUCACIÓ i CULTURA 

 

- Exercir les responsabilitats pròpies de la Secretaria. 

- Esdevenir el referent de la Secció Local d’ERC per als centres escolars i les seves 

direccions, així com per a les entitats/associacions que treballin en l’àmbit de la 

Secretaria. 

- Mantenir fluïda relació amb els referent de les entitats/associacions (AMPA) que treballin 

en l’àmbit de la Secretaria, establint contactes periòdics. 

- Informar a l’Executiva Local de l’estat de situació i proposar l’estratègia, les tàctiques i/o 

accions que es considerin convenient per reforçar el lideratge de la Secció Local en 

l’àmbit propi de la Secretaria. 

 

 

SECRETARIA D’ENTORN i ACTIVITATS. 

 

- Exercir les responsabilitats pròpies de la Secretaria. 

- Esdevenir el referent de la Secció Local d’ERC per a les entitats/associacions que  NO 

tinguin una Secretaria específica i de referència. 

- Mantenir fluïda relació amb els referent de les entitats/associacions que treballin en 

l’àmbit de la Secretaria, establint contactes periòdics i oferir-los-hi el suport de la Secció 

Local en el que fa referència a assessorament i tràmits o gestió de serveis. 

- Informar a l’Executiva Local, amb antelació suficient, de la previsió de realització 

d’activitats o actes a la vila i ho calendaritza, siguin d’iniciativa pública o privada, les 

classifica en ordre de major a menor interès i en proposa a l’Executiva Local l’assistència 

de membres del Grup Municipal o de l’Executiva Local en funció del grau d’interès. 

- Informar a l’Executiva Local de l’estat de situació i proposar l’estratègia, les tàctiques i/o 

accions que es considerin convenient per reforçar el lideratge de la Secció Local en 

l’àmbit propi de la Secretaria. 

- Gestionar les demandes rebudes amb l’Executiva Local / Grup Municipal i fer el degut 

retorn al requeridor de la col·laboració. 


