
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 14 al 20 de desembre de 2015 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

- Reunió dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font i l’assesor del Grup 
Municipal de la CUP Eduard Laguens amb Romà Solé, tècnic dels Servei 
Municipal de polítiques d’igualtat. 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font amb l’Associació d’Amics del 
Cannabis de Tarragona. 

- Reunió de la consellera Laia Estrada i de l’assessor del la CUP a la 
Diputació de Tarragona amb Anna Santos consellera de Serveis a la Persona, 
i Estela Piñol, gerent de de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
Tarragona (IMSST). 

- Visita dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a les oficines d’EMTSA 
i presentació d’una petició d’informació en relació a les auditories 
realitzades sobre l’activitat d’EMT. 

- Visita dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font al Casal d’Oficis de 
l’Ajuntament de Tarragona.  

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Territori.  

- Reunió de l’assessor Eduard Laguens i la consellera Laia Estrada amb 
Ramon Cuadrat, per tractar temes relatius a l’externalització dels serveis 
esportius. 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb representants locals de 
Tarragona pel Sí. 

- Assistència de la consellera i portaveu del Grup Municipal de la CUP Laia 
Estrada a la Comissió d’avaluació de la brossa 2015. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al consell rector de l’IMSS. 

- Entrevista del conseller Jordi Martí Font i consellera Laia Estrada amb el 
cap de personal de l’Ajuntament de Tarragona, Joan Olivan. 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font al CIS de Cultura, Patrimoni, 
Turisme, Joventut i Cooperació. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Junta de Portaveus 
- Reunió del conseller Jordi Martí Font i consellera Laia Estrada amb els 

responsables del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament. 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font i consellera Laia Estrada amb el 
responsable tècnic del seguiment del contracte del servei de recollida de 
brossa entre l’Ajuntament i Fomento de Construcciones i Contratas (FCC). 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb el conseller Joan Pons, 
representant de la CUP al Consell Comarcal del Tarragonès per analitzar els 
pressupostos del Consell Comarcal. 
 
 
 
 



Participació en activitats sociopolítiques: 
 
- Participació del conseller Jordi Martí Font a la concentració reivindicativa 

del personal de la Funció Pública per la recuperació de les condicions 
laborals i salarials. 

-  Reunió de la comissió de municipalisme de l’Assemblea Local de la CUP 
amb la participació dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font. 

- Visita del conseller Jordi Marti Font al Centre Social Autogestionat Can 
Batlló, a Barcelona. 

- Reunió dels consellers de la CUP de Tarragona Laia Estrada i Jordi Martí 
Font i de Joan Pons, regidor cupaire de la Canonja i representant de la 
CUP al Conseller Comarcal del Tarragonès, amb una delegació de 
representants de treballadors de l’empresa Covestro. 

- Participació de la consellera Laia Estrada a l’Assemblea Territorial del 
Camp de Tarragona de la CUP celebrat a Cambrils. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al Sopar Popular del solstici 
d’hivern organitzat pel Casal Sageta de Foc de Tarragona. 

 

Comunicats, rodes de premsa i presència als mitjans de comunicació: 
 
- [NdP] La CUP insta a l'equip de govern a avançar en la recuperació del 

litoral tarragoní. 
- [NdP] La CUP qualifica els pressupostos municipals de Tarragona de 

“presa de pèl”.  
 

 


