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Informatives:
1.1.1. Presentació
Nascut a Amposta l’any 1987, sóc del barri dels Xiribecs. Sóc Graduat en Gestió i
Administració Pública per la Universitat de Barcelona. També tinc un postgrau en
Govern de les ciutats: drets dels ciutadans i polítiques públiques i dos màsters: un sobre
Gestió Pública Avançada i un altre sobre Anàlisis Política. Tota la meua formació està
clarament orientada a la gestió política i de l’administració pública. Des de sempre m’ha
apassionat la política. De fet, mentre estava estudiant la carrera universitària, vaig
formar part del Consell d’Estudis, com a representant dels estudiants. Amb aquella
tasca ja vaig acabar de confrmar el que sempre havia sabut: que volia dedicar-me a
l’esfera pública.
L’any 2011, poc abans d’acabar la carrera, vaig decidir fer-me militant d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC). També l’any 2011 em vaig sumar a l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) sent un dels impulsor de la territorial d’Amposta i la regional de
les Terres de l’Ebre.
1.1.2. Contacte i xarxes socials
Telèfon:
977700057
Correu:
msubiratsg@amposta.cat
Facebook: msubiratsgarriga
Twitter:
@miquelsubirats
Instagram: @miquelsubirats
1.1.3. Càrrecs a l’Ajuntament
• Portaveu del grup EA-ER.
• Primer Tinent d’Alcalde.
• Regidor de Governació i de Serveis al Territori.

• President de la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.
• Vocal titular de les següents comissions informatives:
• Serveis Generals i Govern Obert.
• Comissió especial del Poble Nou i Nuclis Aïllats.
Altres càrrecs
• Conseller comarcal d’ERC al Consell Comarcal del Montsià.
Formació i experiència professional
• Graduat en Gestió i Administració Pública.
• Postgrau en govern de la ciutat: drets ciutadans i polítiques públiques.
• Màster en Gestió Publica Avançada.
• Màster en Anàlisi Política.
Trajectòria política
• Militant d’ERC des del 2011.
• Membre de l’ANC i Òmniu Cultural.
• Regidor a l’Ajuntament d’Amposta des del 2015.
• Diputat provincial el mandat 2015-2019.
• Conseller comarcal des del 2019.

