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Dades de contacte 
Adreça ubicació física Plaça d’Espanya 1, 3a planta , 43500, Tortosa 
Telèfon 977 089 006 
Fax 661 460 334 
Email gumtsa@gumtsa.cat 
Web www.gumtsa.cat 

 
Objecte social 
 
 “Article 2.-  
La societat té per objecte, sempre que siguin d´interès públic, s´ofereixin dins del terme de 
Tortosa i en benefici dels seus habitants: 
 
a)  Creació de sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d´equipaments. 
 
b)  La remodelació  o reforma de zones urbanes. 
 
c) La redacció de plans d´ordenació, projectes d´urbanització i d´obres i quants instruments i 
documents d´ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. 
  
L´activitat urbanitzadora pot abastar tant la preparació de sòl i renovació o remodelació 
urbanes, com a la realització d´obres d´infraestructura urbana i dotació de serveis per a 
l´execució dels plans d´ordenació. 
 
d) La promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i 
usos públics i activitats industrials , terciaries i residencials. 
 
e) La realització de les activitats dins de l’àmbit municipal que li siguin encomanades per 
l’Ajuntament de Tortosa relacionades amb l’habitatge, la població, les infraestructures i obres, la 
política de sòl, i la gestió i explotació de béns tan patrimonials com de domini públic, així com la 
de prestació de serveis i adquisició de subministraments que tinguin relació amb aquestes 
activitats. 
 
A tal efecte la Societat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de 
Tortosa en quan realitzi essencialment activitats per a aquest, qui li podrà fer encomanes de 
gestió i/o d’execució d’obres, de serveis i d’adquisició de subministraments en relació a les 
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activitats incloses en el seu objecte social, d’execució obligatòria, a l’empara del disposat als 
articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb les instruccions que en aquest 
sentit formuli l’Ajuntament, el qual haurà d’establir la retribució de les esmentades activitats, i 
per a les que es determinarà, en cada cas concret, el corresponent programa de finançament 
 
f) Investigació, informació i assessorament i col.laboració en estudis i activitats relacionades 
amb l´habitatge i l´urbanisme.” 
 
 
Òrgans de govern 
Junta general Presidència Alcalde/essa 

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

Secretari Josep Antoni Chavarria Espuny 
Consell administració President Fernando Saporta Cano 

Vicepresident Enric Roig Montagut 
Consellers Francesc Pepió Herrando 

Joaquim Martorell Lluesma 
Domingo Tomàs Audi 
Jaume Bel Homedes 
Margarita Abelló Giner 
Maria Jesús Viña Ariño 
Manel Martínez Espuny 
Estefania Valdés Garcia 
Marc Cid Valls 
Selene Alberich Bosch 

Secretari Manuel García Egea 
Conseller delegat Fernando Saporta Cano 
 
Els membres de la Junta General, del Consell d'Administració i la consellera delegada 
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/230.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/216.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/233.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/234.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/204.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/236.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/237.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/209.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/243.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/230.php
https://www.seu-e.cat/web/tortosa/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/estatuts
http://www2.tortosa.cat/infeco/infeco_ep.php?lang=ca
http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=431554502&l=ca_ES

