OITAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Son cláusulas de resolución do presente convenio:




O seu incumprimento total ou parcial.
O incumprimento das obrigas establecidas na cláusula cuarta.
Por acordo mutuo entre a Fundación Wenceslao Fernández Flórez e a Deputación
Provincial da Coruña.

NOVENA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN

A resolución dos conflitos que puideran xurdir con motivo do presente convenio corresponderán á xurisdición contencioso-administrativa.
DÉCIMA.- PARTICIPACIÓN CONCELLO DE CAMBRE
A Deputación estudiará a forma de integración do concello de Cambre na xestión da Casa
Museo Wenceslao Fernández Flórez, nas súas diversas opcións e en particular a cesión de
uso ou titularidade do citado inmoble.
Faise constar o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación en data 28 de
maio de 2021.
E en proba de conformidade asinan o presente convenio, por cuadriplicado exemplar, no lugar e data indicados no encabezamento.

O DEPUTADO DELEGADO DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA

O PRESIDENTE DA FUNDACIÓN
WENCESLAO FERNÁNDEZA FLÓREZ

Número

55/2021

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E
A FUNDACIÓN WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ PARA A XESTIÓN COMPARTIDA
DO INMOBLE QUE FOI PROPIEDADE DE DON WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ EN
CECEBRE
Na Coruña, a 28 de xuño de 2021
REUNIDOS
Dunha parte, D. Xosé Luis Penas Corral, deputado delegado de contratación, patrimonio
provincial e equipamento, da Deputación Provincial da Coruña, en virtude de resolución da
presidencia número 24475 de 16 de xullo de 2017.
Doutra parte, D. José Luis Castro de Paz, Presidente da Fundación Wenceslao Fernández
Flórez.
MANIFESTAN

Asdo.: Xosé Luis Penas Corral

Asdo.: José Luis Castro de Paz

O SECRETARIO XERAL
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.: José Luis Almau Supervía

1.- A Deputación Provincial da Coruña en sesión plenaria celebrada o 11 de xuño de 1.999
aprobou a adquisición mediante compraventa da casa e finca denominada “Puente do Cubo”
e “Monte da Fame” en Cecebre, término municipal de Cambre (inmoble que foi propiedade
de Wenceslao Fernández Flórez), así como o mobiliario, biblioteca, láminas e debuxos ubicadas no mesmo, aprobando asimesmo o prego de cláusulas particulares que rixe a citada
adquisición.
2.- Na cláusula 10 do prego (DESTINO) para a adquisición do citado ben, establecíase:
“A Deputación destinará os bens adquiridos a fins propios da súa competencia (culturais,
artísticos, sociais, turísticos, educacionais, formativos, etc).
A Deputación comprometiase a realizar os trámites correspondentes para a conservación,
restauración e rehabilitación tanto da casa coma da finca.
Asímesmo a Deputación comprometeuse a facilitar á Fundación Wenceslao Fernández
Flórez a utilización dos locais que se adquiriron, ben mediante a integración da Deputación
na Fundación, ben de calquera outro xeito que se estime adecuado en dereito, previa tramitación y adopción dos acordos preceptivos.”
3.- A escritura de compraventa formalizouse ante o notario D. Miguel Jurjo Otero, o 9 de xullo
de 1.999 (número de protocolo 1806) e mediante resolución da presidencia nº 13.173 de data 5 de xullo de 1.999 aprobouse o pago do prezo de adquisición.
4.- A Fundación Wenceslao Fernández Florez constiuise en novembro de 1.998 ante o notario da cidade de Vigo D. Alejo Calatayud Sempere (número de protocolo 3.603).
De acordo cos estatutos aprobados en reunión do padroado o 17 de xaneiro de 2009, e elevados a escritura pública o 12 de xullo de 2011 ante o notario Miguel Jurjo Otero, a Fundación ten por obxeto según o artigo 6 dos seus estatutos:
1.- Fomentar, soster e difundir o interese e reflexión sobre a importancia e transcendencia
temporal da memoria de Wenceslao Fernández Flórez e promover o estudo e divulgación da
súa vida e obra.

2.- Conservar como Museo, Biblioteca e mobiliario da casa Villa Florentina, en Cecebre, lugar á que estivo vencellado durante toda a súa vida e na que escribiu grande parte da súa
vida e obra.
3.- Manter no mellor estado esta Casa-Museo, os seis xardíns e os demáis edificios e eidos
adxacentes, tanto n concernente á súa conservación material como en su disposición para
ser visitada por cantos desexan coñecer lo que foi centro espiritual e creador do escritor, que
xa forma parte do patrimonio cultural do pobo galego.
4.- Procurar que o labor iniciado por Wenceslao Fernández Flórez no estudo, reflexión e intrepretación da natureza e do territorio nos espazos rurais e urbanos de Galicia; na interpretación sobre a súa identidade histórica, e no eido da creación literaria, reciba estímulos para
a súa prosecución axeitada. A tal fin, a Fundación artellará os instrumentos e medios materiais e intelectuais necesariso para o desenvolvemento dun Centro de Estudios e Interpretación da Naturaza – CELIA- que atenda á prosecución de tal labor, centrado preferentemente
nas ciencias naturais, nas sociais e na creación literari, o cal, formando parte da Fundación,
será administrado por ésta, e que se regulará por un Reglamento interno que, en ningún caso, podrá contradicir os presentes estatutos e a lexislación vixente.
5.- Coidar da tumba da familia, sitas no Cementerio de San Amaro na Coruña.

as actividades, considerando a importante labor que leva a cabo esta fundación na divulgación e estudo da vida e obra de Wenceslao Fernández Flórez.
SEGUNDA.-FINANZAMENTO PROVINCIAL
A Fundación Wenceslao Fernández Flórez, en aplicación deste convenio comprométese ao
adecuado uso da Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez.
A Deputación asumirá os gastos fixos asociados ao inmoble e os seus suministros básicos
ata o importe máximo de 4.000,00 euros, polos seguintes conceptos: auga, luz, teléfono, calefacción e gastos de limpeza.
O citado importe máximo abonarase con cargo á aplicación orzamentaria 0112/3334/22699.
A Fundación asumirá calquera incremento de gastos polos conceptos anteriormente citados.
A estos efectos a Deputación comunicará a citada circunstancia á Fundación para que proceda ao seu abono no prazo máximo dun mes, a contar dende o día seguinte da súa notificación.
Ademáis a Deputación da Coruña como titular da propiedade comprométese ao pago dos
gastos relativos ao mantemento e conservación da Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez.
TERCEIRA.- XESTIÓN COMPARTIDA

6.- Celebrar, cos actos que se acorden, as dastas conmemorativas de Wenceslao Fernández
Flórez e organizar na súa memoría na data que se determine os acontecementos mais relevantes.
7.- Organizar a concesión de premios ou honores que se considere de importancia para a vida e obra do escritor.
8.- Organizar actividades culturais, relacionadas coa promoción e posta en valor da cultura
galega e coa obra do escritor no contexto da súa obra.
9.- Servir de Centro de dinamización cultural con capacidade de iniciativa propia e de operatividade nos diferentes aspectos das Artes en Xeral.
10.- Fomentar a actividade cultural enre a xuventude, buscando o xeito de acollelos e encetalos na nosa cultura gallega e nacional.
11.- Fomentar as Artes de expresión como o cine, o teatro, o audiovisula e novas tecnoloxías. Creando e producindo ou premiando tal e como houbese sido feito polo escritor.
As actividades para levar a cabo o fin fundacional concrétanse en:








Reedición da obra literaria do autor
Ciclos de conferencias
Charlas
Programas de animación á lectura da súa obra
Ciclos de cine
Ciclos literarios
Calquera outra actividade que se considere necesaria para o maior desenvolvemento dos seus fins

5.- A Fundación figura inscrita no rexistro de fundacións de interés galego co número
1998/12 (Orde 27 de xaneiro de 1.999, DOG nº 26 do 9 de febreiro de 1.999).
6.- A Deputación, nos termos da cláusula10 do prego, considerou necesario autorizar o uso
do inmoble á Fundación Wenceslao Fernández Flórez para sí dispor dun foro permanente de
difusión da obra do insigne escritos coruñés, creando ademáis un centro de atención turísitica e cultural neste lugar da Fraga de Cecebre que inspirou a obra do Bosque Animado.
CLÁUSULAS

A Deputación coma propietaria do inmoble poderá utilizar o mesmo para fins de interés provincial, tales coma realización de exposicións, conferencias, actividades culturais,informativas,divulgación turística,… etc, compatibilizándoo e compaxinandoo o uso da
Deputación coas actividades propias da Fundación.
CUARTA.- COMPROMISOS DA FUNDACIÓN
1.- Os espazos cuxo uso se autoriza á Fundación Wenceslao Fernández Flórez, utilizaranse
exclusivamente para os fins obxeto da Fundación. A estes efectos comunicarase con antelación suficiente ao Servizo de Patrimonio e Contratación o programa de actividades de cada
trimestre.
2.- En todos os actos que celebre a Fundación ou que se realicen no inmoble cuxo uso se
autoriza, farase constar a colaboración de ambas institucións.
3.- A Fundación Wenceslao Fernández Flórez comprométese a manter adecuadamente os
espazos que utilice, non podendo realizar obras no inmoble. O Servizo de Patrimonio e Contratación, poderá por si ou a través doutros servizos da Deputación (Arquitectura e Mantemento, Cultura, Deportes e Acción Social, Biblioteca, Arquivo,…) inspeccionar en calquera
momento o estado do inmoble e bens adscritos e o cumprimento dos fins do presente convenio.
4.- A entidade beneficiaria realizará actuacións para potenciar a difusión da obra de Wenceslao Fernández Flórez.
5.- A Fundación comprométese a que os fondos bibliográficos sexan consultados dentro do
inmoble sin que poidan saír do mesmo sen autorización do xefe do Servizo de Patrimonio e
Contratación, previo informe da directora da Biblioteca Provincial. De igual xeito o fondos artísticos propiedade da Deputación non poderán saír do inmoble sen a citada autorización.
QUINTA.- PUBLICIDADE DA COLABORACIÓN.
Todos os eventos e os materiais promocionais deberán incorporar a imaxe institucional da
Deputación provincial da Coruña como entidade colaboradora, e que poderán consistir en
publicidade activa mediante paneis fixos, carteis, trípticos, camisetas, cuñas radiofónicas,
páxinas web, notas de prensa e calesqueira medios a través dos cales se propague información das actividadee. O incumprimento das obrigas de publicidade derivadas do presente
convenio dará lugar a súa resolución.
SEXTA.- COMISIÓN SEGUEMENTO
Para o seguimento de control do cumprimento do presente convenio constituirase unha comisión integrada por dous representantes de cada unha das institucións asinantes.
SÉTIMA.- VIXENCIA E PRÓRROGA

PRIMEIRA.- OBXECTO
O obxecto do presente convenio é regular a xestión compartida do inmoble propiedade da
Deputación Provincial da Coruña coa Fundación Wenceslao Fernández Flórez, sito en Cecebre, Concello de Cambre, e autorizar o seu uso á citada fundación para a realización das sú-

O presente convenio terá vixencia dende o 1 de xuño de 2021 ata o 31 de maio de 2022.
Non obstante, o presente convenio poderá prorrogarase ata o 31 de maio de 2023.
A Deputación en calquera momento e en función da súas necesidades poderá deixar sen
efecto autorización de uso, cun preaviso de 3 meses.

