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Informació 
Raó social TORTOSA MEDIA, S.L. 
NIF B-55518153 
Domicili social Plaça d’Espanya, núm. 1 

43500 
Tortosa 

Data constitució 23/06/2010 
Inscripció Registre Mercantil Registre Mercantil de Tarragona, volum 2566,  foli 

120, full número T-41720 
Capital social Íntegrament municipal 
CNAE 6020 
Classificació IGAE Sector administració pública 

 
Dades de contacte 
Adreça ubicació física c/ de Montcada, 27, 43500, Tortosa 
Telèfon 977 449 773 
Email radio@radiotortosa.cat 
Web www.radiotortosa.cat 

 
Objecte social 
 
TORTOSA MEDIA, S.L. és un societat mercantil de capital íntegrament municipal 
dedicada a la prestació o gestió dels serveis de comunicacions audiovisuals de ràdio o 
televisió, i també de premsa escrita que l'Ajuntament de Tortosa li encarregui, així com 
la posada a disposició del públic de continguts audiovisuals o de transmissió de dades, 
siguin quines siguin la forma de distribució, emissió o comunicació pública i la 
tecnologia emprades; s’entendrà que forma part de l’objecte social qualsevol activitat 
de producció, distribució, comunicació pública que sigui convenient o necessària per la 
prestació dels serveis de comunicació abans esmentats. A aquests efectes, la Societat 
tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Tortosa, en quant 
realitzi essencialment activitats per aquest, acceptant encomanes de gestió d’execució 
obligatòria d’acord amb les instruccions que en aquest sentit formuli l'Ajuntament. 
 
“Article 2 – Objecte social   
 
1. La societat té per objecte: 
 
A) Constitueix l’objecte de la Societat la prestació o gestió dels serveis de comunicació 
audiovisual de ràdio o de televisió, i també de premsa escrita, que l’Ajuntament de Tortosa li 
encarregui, així com la posada a disposició del públic de continguts audiovisuals o de 
transmissió de dades, siguin quines siguin la forma de distribució, emissió o comunicació 
pública i la tecnologia emprades.  
 
B) S’entendrà que forma part de l’objecte social qualsevol activitat de producció, distribució, 
comunicació pública que sigui convenient o necessària per la prestació dels serveis de 
comunicació audiovisual i de premsa escrita que l’Ajuntament de Tortosa li encarregui, així com 
qualsevol altre que determini les normatives especials que regulen els serveis de comunicació 
audiovisual i de premsa escrita.  
 
2. A aquests efectes, la Societat tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de 
l’Ajuntament de Tortosa en quan realitzi essencialment activitats per aquest, acceptant 
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encomanes de gestió d’execució obligatòria d’acord amb les instruccions que en aquest sentit 
formuli l’Ajuntament, el qual haurà d’establir la retribució de les esmentades activitats. Aquestes 
encomanes poden incloure, entre d’altres, la construcció d’equipaments i instal·lacions 
municipals relatives a activitats incloses en l’àmbit del seu objecte social, per a les que es 
determinarà, en cada cas concret, el corresponent programa de finançament.” 
 
 
Òrgans de govern 
Junta general President L’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Tortosa 

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

Secretari Josep Antoni Chavarria Espuny 
Consell administració President Domingo Tomàs Audi 

Vicepresidenta Estefania Valdés Garcia 
Consellers Fernando Saporta Cano 

Francesc Pepió Herrando 
Joaquim Martorell Lluesma 
Margarita Abelló Giner 
Montserrat Garcia Calvet 
Àngels Pallarès Gimeno 
Aleix Guitart Segura 
Maria Lopez Rica 
Ruben Espuny Cugat 
Núria Matheu Gas 

Secretària Sofia Panisello Carles 
Conseller delegat Domingo Tomàs Audi 

 
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
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https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/237.php
https://www2.tortosa.cat/ple/fitxes_personal/204.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
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