
 
 GESAT, S.A.M. 

 
 

Informació 
Raó social GESTIÓ SANITARIA ASSISTENCIAL DE 

TORTOSA, S.A.M. (GESAT SAM) 
NIF A-43381193 
Domicili social Passeig de Mossèn Valls, número 1,  

43590 
Jesús 

Data constitució 24/05/1993 
Inscripció Registre Mercantil Registre Mercantil de Tarragona, volum 965 de 

societats, foli 157, full T-7677, inscripció 1a 
Capital social Íntegrament municipal 
CNAE 8610 
Classificació IGAE Sector administració pública 

 
Dades de contacte 
Adreça ubicació física Passeig de Mossèn Valls, número 1, Jesús (Tortosa) 
Telèfon 977 501 522 / 977 500 533 
Fax 977 500 085 
Web Per més informació feu click al següent enllaç  

 
Objecte social 
 
GESAT SAM és una societat mercantil de capital íntegrament municipal encarregada 
de la gestió dels serveis municipals d’atenció sanitària, ja siguin hospitalaris, 
assistencials o para-assistencials. 
 
“Article 2n.- Objecte social. 
1. Constitueix l’objecte social de TORTOSA SALUT, SOCIETAT LIMITADA: 
a). La promoció, la prestació i la gestió de tota classe de serveis d’assistència sanitària, 
sociosanitària i social, entesos des d’una concepció integral i integrada, entre els diferents 
nivells assistencials i el diferents proveïdors de serveis dins d’un territori. 
b). La construcció, habilitació, rehabilitació i manteniment de qualsevol tipus d’edifici destinat a 
la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris o socials. 
2. Per aconseguir les seves finalitats la societat podrà desenvolupar les anteriors activitats 
directament o indirectament, podent cedir o concertar amb les diferents conselleries de la 
Generalitat de Catalunya o amb qualsevol organisme o entitat, pública o privada, la prestació i/o 
gestió de serveis sanitaris, socials i assistencials. 
3. Igualment, les activitats integrants de l’objecte social podran ser desenvolupades per la 
societat, totalment o parcial, mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats, 
empreses o agrupacions amb objecte idèntic o anàleg. 
4. Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tortosa i/o, 
si s’escau, d’aquells poders adjudicadors per als que realitzi la part assistencial de la seva 
activitat, els quals li podran fer encàrrecs de gestió i/o d’execució d’obres, de serveis i 
d’adquisició de subministraments, en relació a les activitats compreses 
dins del seu objecte social, a l’empara del disposat als articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.” 
 
 
 
 
 

http://hospitalsantacreutortosa.cat/


Òrgans de govern 
Junta general Presidència Alcalde/essa 

Membres Els regidors/es del ple de l’Ajuntament de 
Tortosa 

Secretari  Josep-Antoni Chavarria Espuny 
Consell administració Presidenta Meritxell Roigé Pedrola 

Vicepresidenta Mònica Ripoll Castelló 
Consellers Dolors Bel Guerrero 

Maria Pilar Caballé Tudó 
Adolfo Criado Gabarró 
Pere Genaró Jornet 
Susanna Gómez Aixendri 
Fernando Saporta Cano 
Sergi Arnau Castro 

Secretari Josep-Antoni Chavarria Espuny 
 
Els membres de la Junta General, del Consell d'Administració i el conseller delegat 
són càrrecs no retribuïts.  
 
Informació addicional 
 
Estatuts: els podeu consultar al següent enllaç 
 
 
Estat de previsió d’ingressos i despeses: el podeu consultar a l’apartat pressupost 
de cada exercici (a partir de 2015 inclòs) al següent enllaç 
 
 
Comptes anuals: els podeu consultar per a cada exercici fent click al següent enllaç 
que us portarà al web de la Sindicatura de Comptes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/201.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/201.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/231.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/217.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/241.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/230.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/220.php
http://www.tortosa.cat/webajt/ajunta/om/ens-dependents/gesat/estatuts-gesat.pdf
http://www2.tortosa.cat/infeco/infeco_ep.php?lang=ca
http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=431554501&l=ca_ES

