
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DEL MUSEU PER AL 
2016 

 
 
PARTIDES ORDINARIES 
 
La partida Mant. Ord. Edif. Museu en anys anteriors disposava de 3.500, 
però amb aquest import sols es poden atendre les reparacions ordinàries 
de l’edifici. Es demana que es dote amb 10.500 €, per motiu que en 2016 
cal substituir un carril de focus –tipus leds– de la sala d’exposicions, i 
també hem de substituir totes les cortines de les sales d’exposició, que 
porten 25 anys i estan trencades. 
 
La partida Material Limpieza Museo es demana s’incremente en 50 €. 
 
Per a la partida Serv. Col. Museo Festivos es demana s’incremente en 150 
€. 
 
La partida Excavacions Arqueològiques El Salt porta congelada molts 
anys, i hauria d’incrementar-se en 1.500 €. Es demana que es dote amb 
5000 €. 
 
 
PARTIDES NOVES 
 
Les investigacions i excavacions arqueològiques que el Museu porta a 
terme anualment amb la Universitat d’Alacant, necessiten finançament 
per part de l’Ajuntament d’Alcoi. En 2016 es continuaran les excavacions 
al Cabeçó de Mariola (alfafara), i també està previst fer una campanya 
d’excavacions al jaciment medieval del Castellar (Alcoi). Es demana la 
creació d’una partida nova Excavacions Arqueològiques Museu dotada 
amb 5.000 €, 
 
Les despeses de l’activitat de mostrar al públic les pintures de La Sarga (un 
diumenge al mes, de març a novembre), amb un mínim de publicitat al 
INFORMACIÓN i els tríptics que cal imprimir tots els anys, suposen una 



 
 
 
 
 
 
 
 

despesa mínima de 2.300,00 €, que sempre s’ha imputat a la partida 
Actividades Col. Museo. 
 
Des de 2015 s’han duplicat els dies de visita (2 diumenges al mes). Els 
tríptics amb informació compten amb una nova edició i passen a ser fulls 
desplegables més grans. Aquesta activitat es pressuposta en 4.250 €, i 
caldria crear una partida nova= Servei visites pintures rupestres La Sarga. 
 
PARTIDES NOVES, SOLS PER A 2016 
 
Conservació pintures La Sarga: Amb la finalitat de disposar d’informació 
sobre les condicions mediambientals dels abrics de la Sarga, mitjançant la 
instal·lació al barranc de la Cova Foradada d’una estació meteorològica 
per al registre de diferents valor (temperatures, humitat, ozó, etc.), cal 
adquirir una estació meteorològica valorada en 2.500 €. La instal·lació i 
l’evaluació de les dades dels registres estarà supervisada per l’Institut 
Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals, institució aquesta 
que ha suggerit la referida instal·lació.. 
 
Conservación y excavación El Puig: Existeix el projecte d’excavar un sector 
de cases del poblat ibèric del Puig d’Alcoi, i també fer obres de 
conservació dels murs d’aquest sector. El pressupost estimat és de 5000 €. 
 
DOTACIÓ DE PARTIDES D’ALTRES DEPARTAMENTS 
 
Departament d’Educació:  
 
La Beca de Formació del Museu actualment està dotada amb 6.149,97 € 
(9 mesos a raó de 683.33 € bruts cada mes). En 2016 aquesta beca ha de 
recuperar la dotació que abans tenia de 12 mesos. Per aquest motiu 
l’import d’aquesta partida (ref.: 05444 33600 48222 que gestiona el 
Departament d’Educació), hauria de incrementar-se i tenir una assignació 
de 8.200,00 €. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Departament IGS: 
 
Cal que el pressupost per a vestuari del personal, que gestiona IGS, 
incorpore al Museu amb un import de 150 €. 
 


