
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP  
a l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 24 al 30 d’octubre de 2016 

 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Assistència de la consellera Laia Estrada i del conseller Jordi Martí Font a la sessió 

ordinària del consell plenari del mes d’octubre de 2016 
 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb Ramon Cuadrat, director gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, per tractar temes relatius al passat consell rector del 
PMET que va tenir lloc el 20 d’octubre de 2016. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada als consells d’administració de les empreses 
municipals AMTSA, EMTSA i SMHAUSA. 
 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb representants de la Plataforma Cel Net, 
per tractar les últimes novetats en relació a la taula de la qualitat de l’aire del Camp 
de Tarragona. 

 

 

NOTA: 
 

 Consells d’Administració de les empreses municipals EMMCTSA i EMDETSA: El 
conseller Jordi Martí Font no hi assisteix per incompatibilitat horària. 

 Comissió Consultiva de Carnaval: la representant de l’Assemblea Local (AL) no 
hi assisteix per incompatibilitat horària. 

 Consell Municipal de la Discapacitat: la representant de l’AL no hi assisteix.  
 Consell Assessor de Patrimoni: el conseller Jordi Martí Font no hi assisteix per 

incompatibilitat horària. 
 

 

 
 

Participació en activitats sociopolítiques: 
 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada, del conseller Jordi Martí Font i 
membres de l’AL a la concentració convocada a Vic en suport a Joan Coma, 
encausat per l’Audiència Nacional per un delicte d’incitació a la sedició.  
 

- Assistència i participació de la consellera Laia Estrada a la reunió setmanal del 
Grup de Treball per la Sanitat Pública de Tarragona. 
 

- Assistència i participació de la consellera Laia Estrada a la reunió del grup de 
treball de sanitat de la CUP, que tingué lloc a Barcelona. 
 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a l’acte de comiat del sindicalista José 
Borrego. 



 
- Assistència i participació de la consellera Laia Estrada junt amb membres de l’AL 

a la mobilització veïnal per reclamar més inversions als barris. 

 
Comunicats, rodes de premsa i presència als mitjans de 
comunicació: 
 
- [NdP] La CUP qüestiona el Congrés Ibèric d’Aparcament per ser un esdeveniment 

poc apropiat de celebrar tenint en compte el deute del pàrquing Jaume I 
- [NdP] Davant de la incertesa i el vot del PP, la CUP demana renunciar als Jocs 
- [NdP] El grup municipal de la CUP insta el Consistori a personar-se en casos 

judicials 


