Ajuntament de Besalú

CONTRACTE DE COMODAT

REUNITS:
D’una banda, el senyor Pere Vila i Fulcarà,
Fulcarà amb DNI núm. 40462786-JJ, President de la
Diputació de Girona,, en representació d’aquesta i facultat expressament per a aquest
acte per acord de la Junta de Govern de data 7 de març de 2017.
I de l’altra, el senyor Lluís Guinó i Subirós,
Subirós amb DNI núm. 40307583-Z,
40307583
AlcaldePresident de l’Ajuntament
’Ajuntament de Besalú.
Besalú
MANIFESTEN
I.

Que la Diputació de Girona és propietària del béns mobles que es descriuen
descriu
a
continuació, ubicats habitualment en els dipòsits del Museu d’Art de Girona:
• B-1148
1148 Gerra amb dues nanses,
nanses, terrissa, 48,5x16,5x18,5 cm, volta de
l’església de Sant Julià, núm reg. 130.176, valorada en 220,00 €.
• B-2749
2749 Obra de Reus?,
Reus?, escudella amb orelles, terrissa, 4,6x5x12 cm,
voltes de Sant Julià de Besalú, núm. reg. 210.643,
643, valorada en 265,00
€.
• B-2753 Obra de Besalú,
Besalú, plata o enciamera, terrissa, 10,9x9x26,5 cm,
Sant Julià de Besalú, núm. reg. 210.647, valorada en 310,00 €.

II. Que l’Ajuntament de Besalú està interessat en que les
es esmentades peces formin
part de l’equipament cultural municipal “Espai Besalú”,
Besalú”, Centre d’Interpretació
sobre els orígens i història de la vila.
III. Que la Diputació, atesos els informes tècnics emesos, no té inconvenient en la
cessió de les indicades
es peces.
peces
Per a la qual cosa, ambdues parts manifesten la seva conformitat a formalitzar el
present contracte de comodat i acorden sotmetre’l als següents
PACTES:
Primer.- Objecte.
La Diputació de Girona cedeix en comodat a l’Ajuntament de Besalú, que l’accepta, les
peces B-1148
1148 Gerra amb dues nanses,
nanses terrissa, núm. reg. 130.176, B-2749
B
Obra de
Reus?,
?, escudella amb orelles, terrissa, núm. reg. 210.643, i B-2753
2753 Obra de Besalú,
Besalú
plata o enciamera, terrissa, núm. reg. 210.647,
210.647, procedents de l’església de Sant Julià
de Besalú, amb l’exclusiva finalitat de ser exhibides
exhibides a l’equipament cultural municipal
“Espai Besalú”, Centre d’interpretació sobre els orígens i història de la vila.

Segon.- Durada.
La durada del comodat es fixa en un any des de la data de signatura d’aquest
contracte, i es prorrogarà tàcitament per períodes d’un any si cap de les parts no
manifesta la seva voluntat en contrari amb una antelació de dos mesos.
No obstant l’anterior, l’Ajuntament de Besalú (comodatari) podrà restituir les peces
cedides quan tingui justos motius, manifestant la seva voluntat de retornar el bé, amb
l’antelació de dos mesos.
Igualment, la Diputació de Girona (comodant) podrà reclamar la restitució dels béns en
qualsevol moment anterior a la finalització del termini de vigència d’aquest contracte
quan hi hagi necessitat d’utilització dels béns o quan el comodatari els destina a un ús
doferent del pactat, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Besalú, amb una
antelació mínima de dos mesos.
Tercer.- Obligacions del comodatari
L’Ajuntament de Besalú es compromet a:
- Adoptar les mesures necessàries per a la protecció i seguretat dels béns cedits,
i a responsabilitzar-se de la seva conservació i manteniment en condicions
òptimes
- Fer-se càrrec de les despeses derivades de la conservació i exhibició de la
peça
- Informar el titular dels canvis d’ubicació, i facilitar-li la inspecció física del bé
objecte de cessió
- Fer constar que la peça és propietat de la Diputació de Girona, tant en la sala
d’exposició com en el material gràfic que s’editi on n’apareguin imatges, amb la
fórmula “Fons d’art de la Diputació de Girona”
- No sotmetre el bé a cap tractament sense el previ consentiment del titular
- Reintegrar el bé a la Diputació de Girona en finalitzar la vigència del present
contracte
Quart.- Legislació aplicable
Ambdues parts sotmeten aquest contracte a la legislació del Codi Civil i, concretament,
al que disposen els articles 1740 al 1752, en tot allò no previst o que no contradigui el
que s’estableix en aquest contracte.
Cinquè.- Litigis
Per a qualsevol discrepància entre les parts, fruit de l’aplicació o interpretació d’aquest
contracte, ambdues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Girona, amb renúncia al propi fur si en tinguessin.
I per a que consti i tingui els efectes que correspongui, ambdues parts signen aquest
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a
l’encapçalament.

L’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Besalú,

CPISR-1 C LLUÍS
GUINÓ I
SUBIRÓS
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El President de la Diputació
de Girona,

CPISR-1 Pere
Vila i Fulcarà
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