CONVENI ENTRE CAIXA D’ESTALVIS I MONT DE PIETAT D’ONTINYENT I LA FUNDACIÓ
FUNDACIÓ MUSEU
DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
VALENCIANA, PER A LA COLLABORACIÓ EN LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE CATALOGACIÓ, RECUPERACIÓ I EXHIBICIÓ
EXHIBICIÓ DE BÉNS AMB VALOR MUSEÍSTIC
A Ontinyent, a 16 de desembre de 2016.
REUNITS
D’una banda, el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, amb DNI 52.719.991-N, com a President de la
FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (endavant FMTCV), càrrec
que exerceix com Alcalde d’Ontinyent, conforme disposa l’article 12 dels Estatuts propis. La
Fundació té NIF G96990981i domicili a Ontinyent, Plaça de Sant Domingo, 24.
I d’altra, el Sr. Antonio Carbonell Tatay, amb DNI 73.724.917-G, com a President de CAIXA
D’ESTALVIS I MONT DE PIETAT D’ONTINYENT (endavant Caixa Ontinyent), càrrec que exerceix
per acord del seu Consell d’Administració, adoptat en sessió del 14-02-2013, inscrit al Registre
Mercantil de la província de València. Caixa Ontinyent té NIF G46002796 i domicili a Ontinyent,
Plaça Sant Domingo, número 24.
EXPOSEN
I.- Que FMTCV no té ànim de lucre i desenrotlla amb normalitat el seu objecte social, consistent
en “l’estudi, conservació, restauració, investigació, promoció i difusió del patrimoni relacionat

amb l’activitat tèxtil de la Comunitat Valenciana, en totes les seues variants geogràfiques i
expressions històriques”. Esta activitat, a més d’una important contribució a la cultura i a la
economia, és un estímul a la indústria tèxtil, tradicionalment majoritària en la Vall d’Albaida.
II.- Que FMTCV té com patrons permanents representants de la Generalitat Valenciana, de
l’Ajuntament d’Ontinyent, de Caixa Ontinyent, de la Diputació de València, i de les
associacions empresarials Ateval i Coeval. La Secretaria de la Fundació està a càrrec del
President de Caixa Ontinyent, amb responsabilitats sobre la gestió corporativa, administració i
determinades activitats.
III.- Que les activitats de la FMTCV es deriven actualment en tres programes: 1) Sala
d’Exposicions de béns museístics, a través de l’Ajuntament d’Ontinyent; 2) Gestions per a la
disposició d’un l’espai museístic apropiat; i 3) Catalogació, Recuperació i Exhibició de béns
emmagatzemats, propietat de la Fundació, que tinguen cert interès museístic.
IV.- Que els ingressos anuals recurrents de la Fundació no fan possible actualment el
desenrotllament complet del programa de Catalogació, Recuperació i Exhibició de béns amb
interès museístic, per la qual cosa es necessiten collaboracions i aportacions addicionals.
V.- Que Caixa Ontinyent és una caixa d’estalvis que té com a finalitat contribuir al benestar de la
societat, per a la qual cosa desenrotlla, tant directament com en collaboració amb altres
entitats, activitats de caràcter social i cultural. En este cas, la collaboració amb les activitats de
la FMTCV s’integra entre les finalitats de la seua obra social.
.../...

.../...
VI.- Que FMTCV i Caixa Ontinyent estan disposats a collaborar per a dur a terme el programa de
Catalogació, Recuperació i Exhibició de béns amb interès museístic, disposició que també ha
mostrat per la seua banda l’Ajuntament d’Ontinyent. I per això, reconeixent-se mútuament la
capacitat jurídica suficient per a atorgar el present document en la representació que
respectivament ostenten, l’atorguen d’acord amb les següents- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ESTIPULACIONS
PRIMERA: Objecte del conveni
Constitueix l’objecte d’este conveni la collaboració d’ambdós entitats en el desenrotllament del
programa de Catalogació, Recuperació i Exhibició de béns amb interès museístic, de la FMTCV.
SEGONA: Collaboració de Caixa Ontinyent.
Ontinyent.
La collaboració de Caixa Ontinyent es materialitzarà mitjançant una aportació econòmica per
import de CINC MIL euros, conforme al següent detall:
- DOS MIL euros, abans del 31 de desembre del 2016.
- TRES MIL euros, abans del 30 de juny del 2017.
TERCERA:
TERCERA: Obligacions de la Fundació.
La FMTCV destinarà l’aportació econòmica de Caixa Ontinyent única i exclusivament al
programa de Catalogació, Recuperació i Exhibició de béns amb interès museístic, que siguen
propietat de la Fundació, devent justificar a dita entitat la inversió realitzada.
Les peces recuperades amb esta aportació constaran en l’Inventari de béns de la Fundació, qui
les deurà mantindre en perfectes condicions i degudament assegurada, i contindran una
inscripció permanent on conste la participació de Caixa Ontinyent.
L’incompliment total o parcial de qualsevol d’estes obligacions comportarà la devolució a Caixa
Ontinyent de les aportacions econòmiques realitzades.
QUARTA: Duració.
Sense perjudici del manteniment de les obligacions contretes per la FMTCV respecte de la
publicitat i assegurança de les peces recuperades, el present conveni s’extinguirà quan Caixa
Ontinyent haja realitzat les aportacions econòmiques previstes. No obstant, el règim de
collaboració podrà continuar-se mitjançant la subscripció d’annexes al present contracte.
I perquè així conste, es firma este document en dos exemplars al lloc i data indicats en
l’encapçalament.

Sgt. Jorge Rodríguez Gramage
Presidente de FMTCV

Sgt. Antonio Carbonell Tatay
Presidente de Caixa Ontinyent

