
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 12d’octubre a 18 d’octubre 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al Consell Rector Extraordinari de 

l’IMSST 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a la Comissió sobre Modernisme a 

Tarragona. 

- Reunió prèvia de la consellera Laia Estrada sobre els pressupostos del 

Patronat Municipal d’Esports (PMET) amb Ramon Quadrat. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al Consell Rector del PMET  

- Visita al Banc d’Espanya de diferents consellers, entre els quals Jordi Martí 

Font, i d’una delegació de veïns de l’Associació Tarragona Centre, 

acompanyats pel conseller d’urbanisme Josep Maria Milà. L’objectiu és 

comprovar l’estat de les instal·lacions i avaluar la possibilitat de donat un ús 

social a aquest equipament públic actualment buit. 

- El Grup Municipal de la CUP manté diverses reunions amb els Grups Municipals 

de C’s, CIU, PSC i ERC per tal de reactivar una consulta popular vinculant 

sobre la continuïtat dels Jocs Mediterranis 2017.  

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb representants del moviment 

Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH) per tal d’incorporar noves 

propostes de defensa de l’habitatge social a l’acció municipal de la CUP. 

- Reunió monogràfica del Grup Municipal de la CUP sobre l’anàlisi de les 

ordenances fiscals municipals amb la presència d’experts en aquest àmbit. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Comissió Informativa i de 

Seguiment d’atenció a la persona. 

- Reunió del Grup Municipal amb una persona en relació a les mancances dels 

Plans d’Ocupació. 

- Ronda de contactes del Grup Municipal de la CUP per tal de presentar 

conjuntament diverses mocions impulsades per la CUP. 

- Reunió territorial de la Consellera Laia Estrada amb membres d’altres 

assemblees locals (AL) de les CUP al Camp de Tarragona i Baix Penedès, per a 

elaborar una campanya sobre la gestió pública de serveis bàsics.  

- Reunió del Conseller Jordi Martí Font amb altres membres de l’AL de la CUP 

de Tarragona per a elaborar una campanya sobre els pressupostos municipals. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada amb el grup de treball en defensa de 

la sanitat pública. 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a la reunió territorial de les CUP al 

Camp de Tarragona a Riudoms per tal de millorar la coordinació entre 

aquestes. 

- Es registren les mocions que la CUP defensarà al Consell Plenari del 23 

d’octubre. La CUP presentarà un total de mocions: 

 



-Moció de la CUP demanant la creació d’una comissió de seguiment 

del contracte municipal de neteja. 

-Moció de la CUPdemanant la implementació d’uns pressupostos 

participatius a Tarragona. 

-Moció conjunta amb ERC demanant una consulta popular 

vinculant sobre els Jocs Mediterranis 2017. 

-Moció conjunta amb ICV-EUiA i ERC demanant que Tarragona es 

declari ciutat insubmisa a la Llei Wert. 

-Moció conjunta amb ICV-EUiA, C’s, i ERC demanant mesures locals 

contra el bullying LGTBI en l’àmbit educatiu. 

-Moció conjunta amb ICV-EUia, ERC i CiU amb motiu del 75è 

aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys, per la 

justícia universal i la memòria històrica. 

-Moció conjunta amb ICV-EUia i ERC demanat la retirada de la Llei 

de Seguretat Ciutadana. 

-Moció conjunta amb CiU, C’s i ERC demanat una ampliació del 

termini de les convocatòries de les Comissions Informatives 

municipals. 

-Suport a la moció de la PAH exigint una nova llei reguladora del 

dret a l’habitatge per fer front a l’emergència habitacional. 

 

Participació en activitats sociopolítiques 

 Assistència del consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a la concentració 

en solidaritat amb els encausats per organitzar la consulta del 9N. 

 Assistència del conseller Jordi Martí Font a la “Botifarrada a la 

Hispanitat” organitzat a Falset pel Casal Popular Pere Joan Barceló 

“Carrasclet”. 

 Assistència a la muntanya de l’Oliva dels consellers Laia Estrada i Jordi 

Martí Font a l’acte d’homenatge al president Lluis Companys amb ocasió 

del 75è aniversari del seu afusellament. A l’acte, organitzat per la 

Coordinadora Lluís Companys, es fa lectura de la sentència del judici a 

Lluís Companys.   

 Assistència de la consellera Laia Estrada a la manifestació contra el TTIP a 

Reus, convocada per l’Esquerra Independentista i altres moviments 

socials. 

 Participació del Grup Municipal de la CUP a les activitats del Correllengua 

al Casal Popular Sageta de Foc. 

Comunicats emesos i Rodes de Premsa realitzades: 

 Roda de premsa de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona en relació al 

cas INIPRO. 

 [NdP] Carta oberta del Grup Municipal de la CUP de Tarragona a les 

treballadores i els treballadors de l’IMSS davant els escorcolls pel cas 

INIPRO 



 [NdP] La CUP de Tarragona exposa la seva valoració sobre les reaccions 

davant la investigació del cas INIPRO. 


