
 

 

 

 

ACTA DE LA  REUNIÓ  DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS DEL 
15-12-2020 

 
 
 
El passat 15 de desembre de 2020 es va reunir  a les 10.00 hores, per vídeo-conferència 
mitjançant l’eina Webex (Cisco), el Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans. amb 
l'assistència de les persones citades a continuació. 
 
 
Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat. 
Sra. Gisela Navarro, membre del Patronat. 
Sra. Joana Sánchez, 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  que al final es va incorporar a la 
reunió un cop aquesta ja estava començada. 
 
També hi assisteix a la reunió el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació. 
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
 
 

1. Lectura i aprovació de les actes de les reunions del Patronat dels dies 7 de juny 
de 2019 i 1 de juliol de 2020. 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. Renovació membres del Patronat i elecció del President per al període 2019-2023. 
En aquest punt des de la gerència es proposa, donat que estem a meitat del període 
ordinari de treball de la Fundació, contactar amb els membres del Patronat per confirmar la 
seva vinculació fins l’any 2023 i si, en el cas dels membres institucionals, el vocal que 
exerceix la representació segueix essent el mateix. S’accepta la proposta per unanimitat i la 
gerència accepta l’encàrrec de posar-se en contacte amb tots els patrons i dur a terme 
aquesta verificació.  

 
 

3. Presentació del Contracte Programa signat entre la Fundació Ciutat de 
Viladecans i l’Ajuntament de Viladecans per al període 2020-2023. El passat mes 
d’abril de 2020 es va aprovar el Contracte Programa signat amb l’Ajuntament de 
Viladecans per al període 2020-2023 que suposa una petita renovació respecte al vigent 
anteriorment 2016-2019. Com a fet destacable es pot fer menció al paper que assumeix la 
Fundació Ciutat de Viladecans en l’organització dels actes al voltant de  l’INDI 

 
 

4. Presentació del Pla d’Actuació de la Fundació Ciutat de Viladecans per a l’any 
2021. A continuació la gerència presenta el Pla d’Actuació 2021 en el que destaca entre  



 

 

 
 
 
 
d’altres el següent: 
- Projecte BIBLIOLAB, finançat en un 50% per la Diputació. Projecte, “la IoT a les  
 biblioteques, una proposta d’ús i aplicació”. 
- Can Ginestar: Inici del Concurs d’idees del projecte de l’equipament cultural-Esportiu. 
 Activitats ciutadanes de foment de la Ciència i la innovació educativa. 

      Projectes en educació: 
 - Extensió a les entitats esportives del Projecte d’Educació emocional (Educació 360). 
  - Treballar per aconseguir els reptes plantejats en el projecte On Board a nivell local: 
  - Incloure als alumnes de manera més activa en la XIE.  
  - Projecte d’apadrinatge a l’INS Torre Roja. 
  - Aconseguir una participació més activa de les entitats. 
  - Aconseguir un funcionament més en xarxa. 
 - Indicadors: Quadre de Comandament de l’Educació a Viladecans. 
 - “Repensant els patis dels centres educatius i els entorns escolars”, nou projecte que doni  
 continuïtat al Smart Class Room. 
 - Fabricació digital. Actualització de l’assignatura de Tecnologia a secundària. 
 - La Ciència. Proposta per a les Escoles de Primària 

      Projectes IND+I 
 - Ciutats IND+I. Impuls dels IND+I Clubs. Deu edicions al 2021. Repensar l’IND+I Science. 
 
 

5. Aprovació, si s’escau, del pressupost de la Fundació Ciutat de Viladecans per a 
l’any 2021. El gerent de la Fundació va explicar el pressupost estimat d'ingressos i 
despeses de  l'any 2021 que es xifra en 677.082,80 €. Es tracta d’un pressupost ajustat a la 
situació de Pandèmia que també afecta al funcionament de la Fundació Ciutat de 
Viladecans. El Patronat de la Fundació va adoptar el següent acord, per unanimitat dels 
presents: “Aprovar el pressupost de l'any 2021” presentat pel 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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