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CONTINGUT DE LA CARTA FUNDACIONAL. MAIG 2013 
 
FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ  (ESCRIPTURA 
PÚBLICA) 

 
D’acord amb les previsions del títol III del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la 
carta fundacional (escriptura pública davant de notari) ha de contenir: 
 
a) Denominació, domicili i nacionalitat de les persones fundadores 
 
Farem referència al nom, domicili, NIF i nacionalitat de les persones fundadores.  
 
- L’Ajuntament de Vilanova (persona jurídica pública) estarà representat per 
l’alcalde/ssa, en virtut d’un acord del Ple que el facultarà. 
 
- Amb la finalitat de facilitar la tramitació, seran fundadores formalment persones 
físiques, però es farà constar la seva vinculació amb el ball o colla que correspongui  
 
b) Expressió de la voluntat conjunta de les persones jurídiques fundadores de constituir 
una fundació 
 
c) Estatuts de la nova fundació (veure proposta en un altre arxiu) 
 
d) Designació de les persones que han de constituir el Patronat inicial, persones que 
compareixerien en l’escriptura de carta per acceptar el càrrec 
 
L’Ajuntament de Vilanova, abans d’atorgar la carta, haurà de prendre un acord 
designant les persones que designa com a patrons (a banda de l’alcalde i el tinent 
d’alcalde que són president i vicepresident nats). 
 
Tots els membres del Patronat accepten el càrrec en la carta fundacional, i fan constar 
(exigència legal) que no estan inhabilitats per exercir càrrecs públics o per a 
administrar béns, i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el 
patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic. 
 
d) Dotació econòmica inicial (quantitat mínima 30.000 euros) 
 
Caldrà determinar què aporta l’Ajuntament, garantint la dotació legal mínima. 
 
Cal especificar els diners que aporten  cadascuna de les altres persones físiques 
fundadores (les que de fet representen els balls), encara que es tracti de quantitats 
simbòliques (10 euros per persona). 
 
Els ingressos han de constar abonats a un compte de la fundació en constitució, i els 
resguards s’han d’incorporar a la carta fundacional. 
 
Tota l’aportació ha de ser desemborsada quan s’atorga la carta. 
 
e) Projecte de viabilitat econòmica 
 
La Llei obliga a elaborar i a incorporar un projecte de viabilitat econòmica dels dos 
primers anys de la fundació i de les activitats previstes.  


