
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA  REUNIÓ  DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 
07-06-2019 

 
 
 

En el local de la Fundació, c/ de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, es va reunir el Patronat de la 
Fundació Ciutat de Viladecans el dia 7 de Juny de 2019 a les 10.00 h. amb l'assistència de les 
persones citades a continuació. 
 
 
Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat. 
Sra. Gisela Navarro, membre del Patronat. 
Sra. Susana Closa Castella, membre del Patronat 
Sr. Joan Pañella, membre del Patronat en representació del Club d’Empresaris de Viladecans. 
Sr. Javier González, membre del Patronat en representació de la Fundació pel Foment de la 
Societat del Coneixement. 
 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Artur Serra, membre del Patronat, el Sr. Luís G. Alonso Zárate, 
membre del Patronat en representació de la UPC i la Sra. Joana Sánchez Morillo, membre del 
Patronat en representació de Vodafone. 
 
També hi assisteix a la reunió el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acte de la reunió del Patronat del dia 18 de desembre de 2018. 

S’inicià la reunió del Patronat amb la lectura de l’acta de la reunió anterior a la qual s’hi fa 
una esmena per part de Javier González en el sentit que el seu nom no és correcte ja que a 
l’acta se l’anomena Fco Javier González i el seu nom és Javier González, es pren nota 
d’aquest error i es corregeix. 

 
2. Aprovació si s’escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l’any 

2018. En aquest punt de l’ordre del dia, el gerent de la Fundació va presentar la Memòria, el 

Compte de Pèrdues i Guanys  i el Balanç de l’any 2018. El resultat econòmic l’any 2018 va 
ser d’un superàvit de 168,03 € un cop descomptats impostos i altres despeses. 

 
Finalment i un cop acabades les intervencions en aquest punt, el patronat de la Fundació 
va adoptar el següent acord per unanimitat dels presents: “Aprovar la Memòria, el Compte 
de Pèrdues i Guanys i el Balanç de 2018” presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent 
de la Fundació. 

 
3. Aprovació de l’informe d’Auditoria dels compte econòmics de l’any 2018. en aquest 

punt es presenta a aprovació l’Informe d’Auditoria Independent de l’empresa CORTES Y 
ASOCIADOS AUDITORES SL, del 2018, responsables de la mateixa. Aquest informe 
favorable, corroborava les dades presentades en el punt anterior. 



 

 

 
Un cop acabades les intervencions en aquest punt, el patronat de la Fundació va adoptar el 
següent acord per unanimitat dels presents: “Aprovar l’Informe d’Auditoria de l’any 2018” 
presentats per el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació. 

 
 

 
 

Sense cap més punt  a tractar, la reunió va finalitzar a les 11.00 h. 
 
 
 
 
Carles Ruiz Novella       Per delegació: Joan Bassolas Ferran 
        President                           Secretari en funcions. 
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