TORTOSASPORT S.L.
Informació
Raó social
CIF
Domicili social

Classificació IGAE

TORTOSASPORT S.L.
B-43960061
Plaça d’Espanya, núm. 1
43500
Tortosa
13/08/2008
Registre Mercantil de Tarragona, tom 2443, foli 60,
fulla T-39204
Íntegrament municipal
Código R activitats artístiques, recreatives i
d’entreteniment 9311 gestió d’instal·lacions
esportives
Sector administració pública

Dades de contacte
Adreça ubicació física
Telèfon
Fax
Email
Web

Av. de l’Estadi, s/n
977 504 707
977 500 546
esports@tortosa.cat
www.tortosasport.cat

Data constitució
Inscripció Registre Mercantil
Capital social
CNAE

Objecte social
TORTOSASPORT, S.L. és una societat mercantil de capital íntegrament municipal
dedicada a potenciar l’accés a la pràctica de l’esport i l’activitat física a nivell municipal,
així com a afavorir la dotació d’equipaments esportius municipal, entre d’altres, segons
resulta dels seus estatuts fundacionals.
“Article 2 - Objecte social
Potenciar l’accés a la pràctica de l’esport i de l’activitat física de qualitat a nivell municipal, amb
atenció especial a l’esport base als efectes de difondre l’activitat esportiva a Tortosa.
Afavorir la dotació d’equipaments esportius municipals i consolidar una xarxa d’instal·lacions
esportives municipals de qualitat.
Prestar serveis esportius de tota mena i realitzar les activitats relacionades amb aquests, en el
marc del corresponent Contracte-Programa amb l’Ajuntament de Tortosa.
Gestionar les instal·lacions esportives municipals.
Establir estratègies de col·laboració amb ens de qualsevol naturalesa que ofereixin activitats
esportives que no es desenvolupin a la ciutat i que completin l’oferta d’aquesta, així com amb
altres ens que per la seva proximitat a la ciutat permetin assolir una oferta esportiva
degudament coordinada.
Promoure esdeveniments esportius a la ciutat, així com l’estructura de comercialització
d’aquests esdeveniments.
Promoure esdeveniments no estrictament esportius adreçats a professionals de l’esport, com
congressos, trobades, simposis, conferències, etc.

Impulsar l’esport en edat escolar.
Afavorir la utilització de l’espai públic per a la pràctica de l ’esport.
Incentivar i regular l’ús de les instal·lacions esportives públiques, per tal de facilitar la seva
utilització polivalent per part dels ciutadans i associacions esportives.
Promocionar l’associacionisme esportiu local.
La construcció, millora i l’equipament d’instal·lacions esportives municipals
Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors per al foment i la pràctica de l’activitat
esportiva en qualsevol de les seves modalitats o categories.
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
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
esportives municipals, per a les que es determinarà, en cada cas concret, el corresponent
programa de finançament.”
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Els membres de la Junta General i del Consell d'Administració 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

