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Memòria econòmica del Museu de Menorca per 
l’exercici 2015 

El pressupost del Museu de Menorca està inclòs dins en programa 333000 del Consell 
Insular de Menorca, que està destinat a gestionar-lo com a institució permanent sense 
ànim de lucre, al servei de la societat, oberta al públic, que adquireix, conserva, 
investiga, comunica i exhibeix béns del patrimoni arqueològic, artístic i etnològic dins 
l'àmbit de la prehistòria i la història de Menorca. Els objectius generals que s’han 
d’assolir a través de la gestió d’aquest pressupost són els següents:  

 Objectiu 1 Gestió i conservació del Museu com a entitat cultural. 
1. Gestió de la conservació de l’edifici. 
2. Previsió i gestió de les d’obres de remodelació del Museu, segons el projecte 

aprovat pel Ministeri de Cultura. 
3. Adquisició de béns mobles d’interès històric, artístic i cultural i ampliació del fons 

artístic del Museu. 
4. Col·laboració amb altres centres culturals de l’illa. 
5. Organització i muntatge d’exposicions. 
6. Cessió de les instal·lacions del Museu per a la realització d’activitats culturals 

(principalment, sala d’actes i claustre). 
7. Gestió del procés d’ingrés de béns culturals a les col·leccions del Museu. 

 Objectiu 2 Gestió dels fons arqueològics del Museu. 
1. Control, inventari i catalogació dels fons arqueològics del Museu. 
2. Recepció i verificació dels materials arqueològics que es dipositen al Museu. 
3. Gestió, control, inventari i catalogació del fons numismàtic i de medalles del 

Museu. 
4. Atenció als investigadors en l’àmbit de l’arqueologia (consultes, bibliografia, 

fotografies, etc.). 
5. Suport als projectes del Pla nacional de protecció del patrimoni subaquàtic del 

Ministeri de Cultura. 

 Objectiu 3 Gestió de la col·lecció d'art i d'etnologia del Museu. 
1. Control, inventari i catalogació dels fons artístics del Museu. 
2. Gestió dels expedients d’obres: dipòsits, donacions, compres i préstecs. 
3. Atenció als investigadors en l’àmbit del departament d’art (consultes, bibliografia, 

fotografies, etc.). 

 Objectiu 4 Restauració i conservació del fons del Museu. 
1. Intervencions ordinàries i d’urgències de conservació i restauració de les peces 

arqueològiques del Museu i de  
2. materials arqueològics dipositats al Museu provinents d’altres entitats. 
3. Tasques de conservació preventiva: control rutinari de les condicions ambientals 
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(humitat relativa i temperatura), tant de les  
4. sales d’exposicions com de les sales de reserva; control i adequació 

d’emmagatzematge del material a les sales de reserva.  
5. Realització de les tasques de suport d’extracció de material arqueològic a 

excavacions i jaciments. 

 Objectiu 5 Control i manteniment de la biblioteca. 
1. Control, catalogació i inventari del fons bibliogràfic del Museu. 
2. Control de l’intercanvi bibliogràfic. 

 Objectiu 6 Gestió de la tecnologia i difusió telemàtica dels fons del Museu: 
programa Domus. 

1. Registre, inventari i catalogació dels fons museogràfics i documentals. 
2. Associació d’imatges digitals a l’inventari/catàleg. 
3. Registre d’informes de conservació i anàlisis i tractaments de restauració de les 

col·leccions, associats a imatges digitals dels  
4. esmentats processos. 
5. Descripció de la documentació gràfica relacionada amb els fons museogràfics i 

documentals. 
6. Gestió del servei d’aquesta documentació gràfica a peticionaris externs. 
7. Gestió del moviment dels fons, tant dintre com fora del Museu (préstecs). 
8. Registre i gestió de les entrades temporals de béns culturals aliens al Museu. 
9. Gestió, inventari i catalogació de la documentació de l’arxiu administratiu. 
10. Gestió de diversos registres necessaris per a l’administració del Museu: personal, 

correspondència, material, etc. 
11. Elaboració de fitxes per introduir-les al Programa CERES (xarxa digital de 

col·leccions de Museus d‘Espanya). 

 Objectiu 7 Gestió i difusió de la informació i del coneixement. 
1. Redacció de les memòries de les activitats anuals. 
2. Redacció de la memòria anual pel CES. 
3. Realització de les estadístiques de visitants. 
4. Realització de l’estadística I+D de l’Institut Nacional d’Estadística. 
5. Gestió de la comunicació i la informació als usuaris (tríptics informatius, 

formulari de queixes i suggeriments, etc.). 
6. Venda de publicacions. 
7. Lliurament de tríptics informatius d’altres entitats culturals (Xarxa Menorca 

Monumental, Amics del Museu de Menorca, etc.). 
8. Impartició de jornades i conferències segons disponibilitats 
9. Participació en seminaris i congressos segons disponibilitats 
10. Publicacions. 
11. Millora i actualització del lloc web del Museu. 

 Objectiu 8 Realització d'activitats didàctiques i de difusió. 
1. Realització de visites guiades a grups escolars (només). 
2. Realització de tallers didàctics amb grups escolars per a l’elaboració de ceràmica a 
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la  
prehistòria segons disponibilitats 
3. Cessió de les maletes didàctiques als centres docents. 

 Objectiu 9 Foment de la investigació. 
1. Col·laboració i intercanvi d’informació amb entitats nacionals i internacionals. 
2. Recerca al conjunt de Cornia. 
3. Col·laboració en la investigació al cap de Forma (universitats de Sàsser i Càller). 
4. Col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears en un projecte d'investigació 

sobre les ciutats romanes a les Illes Balears. 
5. Col·laboració en la recerca de la Torre d’en Galmés (Associació d’Amics del 

Museu de Menorca). 
6. Col·laboració en la realització de la carta arqueològica subaquàtica de Menorca 

amb l'Associació d'Amics del Museu de Menorca. 
7. Col·laboració en l'excavació i estudi del derelicte de Binissafúller amb Amics del 

Museu de Menorca. 
 
Per assolir aquests objectius, el total de despeses per l’exercici 2015 ha estat de:                         
200.815,00 €, repartits de la manera següent:  
 

 
 

Previsió Despesa real CAPÍTOL 2 
158.415,00 € 160.386,99 € 

2120000 Manteniment d'edificis i altres 3.600,00 € 19.872,74 € 
2130000 Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària 4.000,00 € 6.585,71 € 
2150000 Reparació de mobiliari i estris 3.600,00 € 358,60 € 

2160000 Reparació i manteniment d'equips informàtics 1.000,00 € 1.435,96 € 
2200000 Material d'oficina 200,00 € 797,50 € 
2200100 Subscripcions i publicacions 1.500,00 € 1.010,85 € 
2210000 Subministrament energia elèctrica 17.000,00 € 11.712,64 € 
2210100 Subministrament aigua 600,00 € 712,50 € 
2210400 Uniformes personal  0,00 € 703,47 € 
2219900 Altres subministraments 2.000,00 € 818,62 € 
2240000 Assegurances 0,00 € 1.183,06 € 
2260100 Despeses de protocol 200,00 € 300,31 € 
2260200 Difusió i campanyes de divulgació 10.873,05 € 4.506,25 € 
2260612 Seminaris i cursos 0,00 € 1.357,63 € 
2260620 Tallers i exposicions 14.000,00 € 18.547,72 € 
2269902 Despeses diverses 100,00 € 2.820,92 € 
2270000 Prestació de serveis: neteja 38.367,45 € 39.762,89 € 
22701000 Prestació de serveis: vigilància 38.374,50 € 31.895,86 € 
2270600 Estudis i treballs tècnics 23.000,00 € 14.716,95 € 
2302000 Dietes 0,00 € 1.286,81 € 
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L’any 2015 ha estat un exercici excepcional en el que es refereix al manteniment de 
l’edifici. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, entitat a qui correspon la 
titularitat de l’edifici, va adjudicar les obres de condicionament de les instal·lacions 
d’aparells de climatització a l’empresa Edificaciones Castelló SL, que va guanyar el 
preceptiu concurs públic i començà les actuacions el setembre de 2015. D’aquesta 
manera, es va fer necessària una ràpida i alhora planificada actuació per part de la 
direcció del Museu de Menorca encaminada a traslladar i emmagatzemar tots els 
materials museístics perquè les obres de remodelació es poguessin dur a terme sense 
incidències. Així doncs, a la partida de manteniment d’edificis i altres (2120000) s’han 
carregat en aquest exercici 2015 totes les despeses derivades del moviment de materials i 
elements museístics per mor d’aquestes obres. Aquesta despesa ha ascendit a un total 
de 11.392,68 € i compren la contractació d’una empresa de mudances, la d’una 
empresa de fusteria i la compra del materials necessaris per a l’adequat trasllat i 
emmagatzement de les peces del museu. En referència a la partida 2130000 de 
manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària, les despeses més significatives 
corresponen a la reparació del sistema d’alarmes d’intrusisme, a la contractació del 
servei de manteniment d’alarmes contra incendis.  
 
Dins el capítol 2, les partides 2270000 i 2270100 es corresponen a la despesa en 
contractes de neteja i serveis auxiliars respectivament. Les despeses en neteja suposen un 
26 % del total del capítol 2 i les de serveis auxiliars enguany ha suposat només un 19 %, 
ja que s’ha procedit a la suspensió temporal i parcial del contracte amb l’empresa per 
necessitats del servei. El subministrament d’energia elèctrica (2210000) ha suposat  
menys despesa de la inicialment prevista, dels 17.000 € destinats a aquest fi, finalment 
només se n’han gastat 11.712,64 € xifra que suposa un 10 % del total del pressupost pel 
capítol 2. La partida d’estudis i treballs tècnics (2270600) també ha suposat un 10 % 
d’aquest capítol i comprèn la contractació de personal autònom qualificat per la 
confecció de tallers infantils i activitats complementàries, a més del nou disseny de la 
marca del museu i l’elaboració dels continguts que s’utilitzaran per la nova pàgina web.  
 
Destaca en aquest capítol la partida 2260620 de tallers i exposicions, que enguany ha 
ascendit a 18.547,72 € i ha suposat  un 11,7% del pressupost total del capítol 2. Dins 
aquesta partida s’han de quantificar activitats com l’exposició temporal On Són Les 
Dones? -més totes les activitats relacionades que s’han portat a terme-, activitats 
puntuals com La Nit dels Museus o la mostra gastronòmica de Fra Roger, i un seguit de 
tallers infantils com els Playstories o les activitats del Dia Internacional del Joc, entre 
moltes d’altres que venen detallades en un altre apartat d’aquesta memòria. 
 
La formació del personal s’ha considerat com una eina necessària per a la obertura del 
Museu de Menorca als nous mitjans de comunicació i les noves tecnologies. Així, tot i 
que no estava prevista la despesa inicial, finalment s’han invertit 1357,63 € a la partida 
2260612 de seminaris i cursos. 
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Despeses capítol 2
Manteniment d'edificis i d'altres 10%

Manteniment i reparació d'instal.lacions i maquinària 4%

Prestació serveis: neteja 26%

Prestació de serveis: auxiliars 19 %

Reparació de mobiliaria i estris

Reparació i manteniment d'equips informàtics

Material d'oficina ordinari

Suscripcions i publicacions

Subministrament d'energia elèctrica 10 %

Subministrament d'aigua

Vestuari personal

Subministraments diversos

Desplaçaments i dietes

Assegurances

Despeses de protocol

Difusió i campanyes divulgació 2%

Seminaris i cursos

Tallers i exposicions 11%

Despeses diverses 2 %

Estudis i treballs tècnics 10 %

Bestretes
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Despeses capítol 6

Adquisició de béns mobles
d'interès històric, artístic i cultural
1%
Restauració de patrimoni històric, 
artístic i cultural 5%

Compra de mobiliaris i estris 2%

Altre immobilitzat material 4%

Inversions de caràcter immaterial
73  %

Pàgina web 15 %

Previsió Despesa real CAPÍTOL 6 
42.400,00 € 40.289,92 € 

6080100 Adquisició de béns mobles d’interès històric, artístic i cultural    4.000,00 € -  222,89 € 

6180000 Restauració de patrimoni artístic i cultural   5.000,00 € 2.053,37 € 

6220000 Instal·lació porta cafeteria 0,00 € 953,04 € 

6252000 Compra de mobiliari i estris 6.000,00 € 2.097,50 € 

6293000 Altre immobilitzat material 2.400,00 € 0,00 € 
6406000 Inversions de caràcter immaterial 25.000,00 € 28.864,72 € 

6410400 Elaboració pàgina web 0,00 € 6.098,40 € 

 
 
En el capítol 6 destaquen la inversió en una nova pàgina web, l’elaboració d’un pla 
museogràfic i la col·laboració en la campanya 2015 d’excavació de Cornia. La pàgina 
web s’ha carregat a la partida número 6410400, ha suposat una despesa de 6.098,40 €, 
un 14,4% de la quantitat total assignada al capítol 6, i encara manca efectuar un 
pagament de 1.524,60 € dins l’exercici 2016.  L’elaboració del pla museogràfic ha estat 
la inversió més important carregada al capítol 6 durant l’exercici 2015,  ha suposat una 
inversió de caràcter immaterial (6406000) i, per mor de tractar-se d’una despesa que 
superava els límits, aquesta despesa ha hagut de ser aprovada per Consell de Govern 
prèvia proposta motivada presentada per part de la direcció del Museu de Menorca. La 
quantitat destinada a aquesta inversió ha ascendit a 17.800€ (21€ d’ IVA exclòs), que 
ha suposat por més del 50% del pressupost assignat al capítol 6. Respecte a la 
col·laboració en la campanya d’excavació de Cornia 2015, el Museu de Menorca ha 
aportat la quantitat de 7.500 € (un 17,5% del total del capítol 6) que han estat 
carregats a la partida 6406000, d’inversions de caràcter immaterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


