CONTRACTE DE CESSIÓ DE L’ÚS TEMPORAL DE BE MOBLE ENTRE CAIXA
ONTINYENT I FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Ontinyent, a vint-i-quatre de febrer del dos mil quinze.
REUNITS
D’una part, CAIXA D’ESTALVIS I MONT DE PIETAT D’ONTINYENT (d’ara endavant Caixa
Ontinyent), amb domicili a Ontinyent, Plaça Sant Domingo, número 24, amb CIF
G46002796, representada pel seu President ANTONIO CARBONELL TATAY, que té NIF
73.724.917-G, en compliment d’allò que va acordar la seua Comissió Executiva en sessió
de 13-02-2014.
I de l’altra part, FUNDACIÓ MUSEU TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (d’ara
endavant Fundació Museu Tèxtil), amb domicili a Ontinyent, carrer Literat Pare Galiana,
número 14, i CIF G96990981, representada pel seu President honorífic ENRIQUE TEROL
PENADES, que té NIF 20.430.188-T, en compliment d’allò que va acordar el seu Patronat
en sessió de 09-04-2014.
MANIFESTEN
I. Que mitjançant contracte de 09-07-2003, la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis va
cedir a la Fundació Museu Tèxtil l’ús d’un telar de vellut del segle XIX, valorat aleshores
en 36.059,86 euros, per a la seua exposició permanent en el Museu.
Esta cessió es va realitzar en determinades condicions a càrrec de Fundació Museu
Tèxtil, entre elles la d’assumir la conservació del telar i una assegurança que cobrisca els
possibles danys que pogueren produir-se durant el termini de cessió, i no preveia la
possibilitat de cessió en favor de tercers.
II. Que mitjançant contracte de 24-07-2013, la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis
ha donat la propietat del telar mencionat anteriorment a Caixa Ontinyent, qui l’ha
afectat a la seua obra social.
III. Que Fundació Museu Tèxtil és una institució cultural, sense ànim de lucre, que té com
objectius, entre altres, l’estudi, conservació, restauració, investigació, promoció i difusió
del patrimoni relacionat amb l’activitat tèxtil de la Comunitat Valenciana. Part d’este
objecte, i en concret l’exposició del Museu Tèxtil, pretén desenrotllar-lo mitjançant la
subscripció d’un contracte amb l’Ajuntament d’Ontinyent, en virtut del qual se li cediria
l’ús de determinats bens mobles, entre ells el telar propietat de Caixa Ontinyent, amb
una contraprestació econòmica per part de l’Ajuntament d’Ontinyent.

IV. Que encara que Caixa Ontinyent és patró de la Fundació, el Servei d’Entitats Jurídiques
de la Conselleria de Governació i Justícia de la Comunitat Valenciana, mitjançant escrit
del 04-11-2014, ha dispensat l’autorització prèvia del Protectorat de Fundacions
considerant el caràcter gratuït de la cessió.
V. Que, per tal de possibilitar este acord amb l’Ajuntament d’Ontinyent, i amb això donar
compliment al propi objecte social de la Fundació, es pretén subscriure el present
contracte.
Per tant, reconeixent-se mútuament plena capacitat jurídica per a subscriure este
contracte, l’atorguen d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Resolució de cessió anterior.
Fundació Museu Tèxtil, i Caixa Ontinyent com a nova propietària del telar objecte d’este
contracte, donen per resolt el contracte que van signar el 09-07-2003 entre la pròpia
Fundació i la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis, per tal de substituir-lo pel present.
SEGONA. Cessió de l’ús de telar.
Caixa Ontinyent cedeix a Fundació Museu Tèxtil, qui accepta, l’ús d’un telar de vellut del
segle XIX, que s’identifica amb les fotografies que s’adjunten en annex a este contracte, i
que forma part integrant del mateix, que ja es troba en possessió de la Fundació i que es
correspon al cedit el 09-07-2003 per la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis.
Esta cessió es concedeix per un termini de deu anys, sense perjudici de qualsevol acord
entre les parts per a la seua resolució anticipada o pròrroga després del termini previst, té
caràcter gratuït i condicionat a què el telar siga exposat en el Museu Tèxtil de la Comunitat
Valenciana. Per a qualsevol altra ubicació serà necessària l’autorització expressa de Caixa
Ontinyent.
TERCERA. Obligacions del cessionari.
Fundació Museu Tèxtil es compromet a:
-

Ubicar el telar en lloc estratègic del Museu.

-

Identificar el telar en el lloc del Museu on s’ubique, mitjançant el cartell o inscripció
pertinent amb el logotip de Caixa Ontinyent, com de propietat de la seua obra
social cedit al Museu, així com mencionar tal circumstància en qualsevol imatge el
telar que es reproduïsca en qualsevol suport publicitari.

-

Realitzar les actuacions necessàries per a la correcta i perfecta neteja i conservació
del telar cedit en ús i de tots i cadascú dels seus components, en especial el
tractament contra el corcó.

-

Mantindré vigent una pòlissa d’assegurança, amb companya asseguradora de
reconeguda solvència, que cobrisca els danys que pogueren produir-se en el telar
durant el termini de cessió, valorant a estos efectes el telar en cinquanta mil euros.

-

A requeriment de Caixa Ontinyent, facilitar l’accés al telar per part de les persones
autoritzades per ella, per tal que realitzen les comprovacions pertinents.

-

Justificar documentalment a Caixa Ontinyent la vigència de la pòlissa
d’assegurança i el tractament de neteja i conservació que es realitzen sobre el telar.

QUARTA. Exposició del telar i cessió a tercers.
En el supòsit què siga el propi Ajuntament qui gestione l’exposició del Museu Tèxtil de la
Comunitat Valenciana, Fundació Museu Tèxtil podrà cedir a l’Ajuntament d’Ontinyent l’ús
del telar en les condicions que considere més idònies i assegurant sempre el compliment
de les obligacions contretes en este contracte.
CINQUENA. Resolució del contracte.
L’incompliment de les obligacions establertes en el present contracte podrà donar lloc a la
seua resolució a instància de Caixa Ontinyent, i sense perjudici de qualsevol altra possible
reclamació d’indemnització per danys i perjudicis.
La resolució del contracte, tant per incompliment com per finalització del termini establert,
comportarà la devolució del telar al lloc que determine Caixa Ontinyent, sent les despeses
de desmuntatge, transport i muntatge a càrrec de Fundació Museu Tèxtil.
SISENA. JURISDICCIÓ
Les possibles qüestions que es puguen plantejar sobre la interpretació, el
desenvolupament, la resolució i els efectes de l’aplicació del present conveni s’han de
resoldre per acord entre les parts.
Si no s’arriba a cap acord, les qüestions en litigi seran de coneixement i competència dels
tribunals que corresponguen a la ciutat d’Ontinyent.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni en doble exemplar, un per a
cada part, a la ciutat i la data indicades a l’encapçalament.
Per Caixa Ontinyent

Per la Fundació Museu Tèxtil

Signat: Antonio Carbonell Tatay

Signat: Enrique Terol Penadés.

