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1.1. Introducció 
 

Aquest document és un recull de la memòria econòmica i la memòria d’activitats 
realitzades per el Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer durant l’any 
2017. 

 A nivell econòmic el pressupost ha estat bàsicament un pressupost continuista en el 
sentit de que les aportacions ordinàries del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona han estat les mateixes que en 
l’anualitat anterior.  
 
Més enllà de les aportacions en el pressupost ordinari, cal destacar però les aportacions 
extraordinàries de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona en   
subvencions finalistes, que han ajudat: 
 

• Al desenvolupament, producció de l’exposició commemorativa per el 14oé 
aniversari del naixement del pintor Alexandre de Cabanyes titulada la 
captura del instant. 
 

• La posta en marxa de la nova web de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
 

• La continuació de la catalogació dels Fons Molas. 
 
En l’apartat d’infraestructures destacar  la construcció dels tancaments de la coberta de 
la sala informalista que incorporen impermeabilització i aïllaments tèrmics aquestes 
obres  han estat realitzades amb pressupost municipal. 
 
El últim trimestre de l’any ha vingut marcat per la realització d’aquestes obres que han 
suposat el tancament a la visita pública de la sala informalistes, si bé durant els mesos 
d’octubre i novembre es va optar per exposar la majoria de les obres de la sala 
informalista a la sala de temporals.  
 
Pel que fa a les exposicions durant el 2017 s’han produït 2 exposicions temporals: 
 

• L’exposició “Ordre i disjuncions en les avantguardes”, exposició dedicada a la 
figura de Joaquim Molas, que va estar exposada des del 20 d’octubre fins el 15 
de gener de 2017 i produïda per la Biblioteca Víctor Balaguer. 
 

• L’exposició “Guinovart. trencant els límits”, exposició dedicada al pintor Josep 
Guinovart amb motiu del desè aniversari de la seva mort, que va estar exposada 
del 16 de juny al 17 de setembre i que va estar coproduïda per la Fundació Espai 
Guinovart d’Agramunt i la Biblioteca Museu Victor Balaguer. 

 
Pel que fa a l’Aula Molas, a banda de l’exposició ja mencionada, com a activitat 

rellevant el 5 de maig es va celebrar la V Conferència de l’Aula Joaquim Molas amb el 

títol “ Crítica i Literatura. Les raons dels crítics”. 
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1.2. Govern i administració 

Junta de Patrons 

La Junta de Patrons del Organisme Autònom Local Víctor Balaguer va ser nomenada 
per el Ple de l’Ajuntament de 27 de juliol de 2015 i que d’acord amb els Estatuts de la 
Institució ostenten els càrrecs que es relacionen tot seguit: 
 

NEUS LLOVERAS MASSANA, Presidenta 
TERESA LLORENS CARBONELL. Vicepresidenta 
 
VOCALS: 
ALBERT SOLÉ LLOPART 
JUDITH BARBACIL MESTRES 
BERNAT DELTELL MILÀ 
XAVIER LÓPEZ SOLÉ 
 
PERE MARSÉ FERRER, Representant dels Amics del Museu Victor Balaguer 
JUANJO PUIGCORBÉ BENAIGES, Representant de la Diputació de Barcelona 
JUSEP MARIA BOYA I BUSQUET Representant per part de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
MARCEL·LÍ PONS I DUAT, Secretari 
CÉSAR RODRIGUEZ SOLÀ, Interventor 

 
 
CELEBRACIÓ DE JUNTES DURANT L’ANY 2017 
 

• Junta de 31 de gener de 2017 
• Junta de 28 de març de 2017 
• Junta de 30 de maig de 2017 
• Junta de 25 de juliol de 2017 
• Junta de 17 d’octubre de 2017 
• Junta de 28 de novembre de 2017 

 
PRINCIPALS ACORDS 
 

• Aprovació de la memòria del exercici 2017. 
• Aprovació del pressupost i plantilla 2017. 
• Aprovació del nou conveni entre el MNAC i l’OAPVB en substitució del signat 

l’any 1998. 
• Acordar l’encàrrec per el llibre-cataleg Alexandre de Cabanyes. 
• Presentació del document “Pla d’adquisicions”. 
• Aprovació del préstec de 4 obres a la National Gallery de Singapur per a 

l’exposició “Raden Saleh and Juan Luna”. 
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1.3. Infraestructures i manteniment 

 

OBRES EN INFRAESTRUCTURES 

 
Substitució del tancament de la coberta de la sala “informalistes”,  
 
Durant el darrer semestre de 2017 s’han realitzat les obres de substitució del tancament 
de la coberta de la sala informalistes del Museu Víctor Balaguer. La coberta de la Sala 
informalistes  presentava filtracions d’aigua de pluja i condensacions que provenien del 
lluernari.  
 
Un cop identificat l’origen de les patologies i valorant el estat degradat del tauler 
ceràmic de la coberta i tenint en compte la consideració de BCIN del edifici s’ha 
considerat  que la coberta principal ha de mantenir la mateixa geometria corba i el 
mateix volum que té actualment i que el seu acabat exterior ha de ser el mateix que ha 
tingut des del seu inici aquest edifici. 

 
Les obres realitzades responen a una única actuació: la retirada dels tancaments de la 
coberta principal de la sala d'Informalistes i del seu lluernari, per a la construcció de 
nous tancaments que incorporen impermeabilització i aïllaments tèrmics.  
 
L'acabat exterior de la coberta principal s'ha fet amb peça de gres esmaltada per 
recuperar l'acabat original de les cobertes de l'edifici catalogat. L'acabat exterior de la 
lluerna és de revestiment de xapa de zinc.  
 
L'objectiu era l'eliminació de filtracions d'aigua de pluja que es produïen per esquerdes 
i condensacions en els tancaments de la coberta, a la Sala Informalistes.   
 
Les obres s'han independitzat de l'activitat museística, de tal manera que el museu ha 
pogut continuar amb la seva activitat habitual, i la incidència de les obres ha estat 
mínima.  Una vegada acabades les obres es preveu, en un termini curt de temps, tornar 
a obrir la sala per a la visita al públic. 
 

Projecte millora il·luminació i estalvi energètic: 
 
L’any 2013 s’inicia el projecte per aconseguir una millora en la il·luminació del Museu 
Victor Balaguer amb el doble objectiu de millorar la il·luminació i aconseguir un estalvi 
per eficiència energètica.  
 
Durant l’any 2017 s’ha finalitzat la millora de la il·luminació en tota la planta primera, 
de manera que amb aquesta actuació es dona per acabat el projecte de millora de 
il·luminació del museu que es va iniciar l’any 2013. 
 
També s’ha substituït la il·luminació de l’escala que va fins a la cúpula. 
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Manteniment ordinari de infraestructures i instal·lacions  
 
S’han realitzat revisions ordinàries, algunes de caràcter anual i d’altres de caràcter 
trimestral, mensual o setmanal segon correspon en cada cas als diferents edificis: 
 

• Revisió anual i adaptació a la normativa vigent del parallamps del Museu 
Biblioteca Víctor Balaguer i Casa Papiol. 

• Revisió trimestrals de la climatització del Museu Victor Balaguer i de la casa 
Castrofuerte.  

• Manteniment anual del sistema d’alarmes del Museu Víctor Balaguer, de la Casa 
Papiol, de la casa Castrofuerte i de la Masia Nova i instal·lació de sistema 
d’alarmes a la torre Blava. 

• Manteniment setmanal del jardí del Museu Biblioteca Víctor Balaguer, i del 
jardí de la casa Papiol. 

• Revisió anual del sistema contra incendis del Museu Biblioteca Victor Balaguer. 
• Control de xilòfags anual al Museu Biblioteca Victor Balaguer. 
• Manteniment mensual del sistema de control de plagues del Museu Biblioteca 

Victor Balaguer, Casa Papiol, Torre Blava i Masia Nova. 
• Revisió anual dels ascensors del Museu Biblioteca Victor Balaguer, de la casa 

Castrofuerte i de la casa Can Papiol. 
• Revisió anual de les línies de vida del Museu Biblioteca Victor Balaguer i Casa 

Castrofuerte. 
 
Cal mencionar també altres actuacions de manteniment extraordinàries realitzades: 
 
Museu Biblioteca Víctor Balaguer: 
 
Climatització: 

• Reparació fuites de gas en equip aire condicionat 1ª planta Museu i recarrega.  
• Reparar la màquina d’aire condicionat de la sala informalistes 

 
Seguretat:  

• Col·locació de noves senyalitzacions antiincendis. 
• Substitució del detector de fums làser de la biblioteca patrimonial. 

 
Manteniment temes de jardineria  

• Poda de palmeres i altres espècies del jardí del Museu Victor Balaguer que ha 
requerit la utilització de cistella elevadora. 

 
Altres: 

• Retirada antiga estructura de fusta que es troba a la rampa d’accés a 
Modernisme i es substitueix per tres peanyes de nova fabricació, que ens permet 
l’exhibició de tres escultures més.  

• Pintura de la sala temporal, de la cruïlla i de la zona del recó de petits artistes. 
• Obrir, netejar i tornar a segellar l’embornal sud de la Biblioteca. 
• Modificació i millora de l’equip de so de la Biblioteca Patrimonial. 
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• Modificació de l’encesa de llums de cruïlla per alimentació independent 
(Prado/Temporals).  

• Col·locació de cortinatges específics de protecció lumínica als balcons de la 1ª 
planta museu. 

 

CASA MARQUÉS DE CASTROFUERTE  
 

• Massillat i pintat de les parets i sostre de la Sala de Lectura i de la paret del 
magatzem 25. 

• Vestíbul de la planta baixa reparació d’esquerda a la paret i sostre. 
• Instal·lació al terrat de l’edifici d’una antena per regular cicles de reg automàtic. 
• Realització i pintat de dues tapes de fusta per cobrir ancoratges línies de vida 

sobre magatzem 25. 
• Reparació del deshumectador del magatzem planta baixa . 
• Substitució teclat alarma d’entrada i revisió i modificació codis i usuaris. 
• Reparació de la frontissa superior porta metàl·lica arxiu nº 5 planta baixa. 
• Desplaçament del repetidor de WIFI per millorar-ne l’abast. 
• Substitució parcial i pintat del sòcol de fusta dels despatxos  així com dels 

escopidors de fusta dels balcons  
• Reparació rajoles de gres despreses de la paret del lavabo de les oficines del 2on 

pis. 
• Pintat de la façana i portaló magatzem planta baixa . 

 

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL  
 

• Poda i altres feines extraordinàries de jardineria. 
• Revisió i reparació aparells d’aire condicionat espai de reunions 4t pis i Sala de 

tallers. 
• Treballs de millora de la il·luminació de la Biblioteca, rebost, forn de pa, celler i 

quarto de les minyones. 
• Reposició de rajoles trencades en el terra del porxo del jardí. 
• Retirada de les dues finestres ovals dels magatzems del 4t pis per reposició vidre, 

segellat de silicona i posterior pintat dels marcs. Provisionalment, es col·loca una 
tela metàl·lica per protecció pels coloms. 

• Fixar els poms de suport dels cortinatges de tota la Planta Noble 
• Retirada de la capa aïllant de silicona adherida al terra del estanyol gran 
• Repàs de pintura a les parets del graner, vestíbul c/ Premses, pati del pou, 

sostres WC visitants, escala cuina dels mossos, forn de pa i escaleta de munta. 

• Reparar suports bombetes làmpada Sala dels Malalts 

 

 
TORRE BLAVA  
 

• Substitució dels 7 focus instal·lats al terrat de la Torre Blava. 
• Treballs de neteja i pintura a la 3ª planta i del terrat. 
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• Substitució la taula de recepció i encarregar un plafó vinílic que millora la imatge 
de la recepció del equipament. 

• Poliment, massillat i pintat portaló d’entrada. 
• Desmuntage i poliment ferrellat panys. 
• Instal·lació d’un sistema de seguretat a la planta baixa. 
• Repassar pintura general del equipament. 

 
MASIA NOVA 
 

• Reparació de la connexió telefònica de la Masia amb la central d’alarmes. 
• Adquisició de 60 m. de canyís per cobriment tanca perimetral. 
• Adquisició de tres contenidors de PVC transparents de 60 l. de capacitat per 

conservació roba de ball col·lecció Magrinyà 
• Tallar garrofer que creixia davant finestra de la cuina. 
• Treballs de neteja i retirada de residus de tota la casa. 
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1.4. Gerència i administració 
 
Tancament provisional del Pressupost  
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
La previsió inicial d’ingressos era de 672.629,00 €.  
 
Aquesta previsió inicial responia a una previsió d’ingressos per taxes i preus públics de 
32.512,00-€. 
 
Una aportació per transferències corrents de 640.117,00-€  amb el següent detall: 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  562.000,-€ 
• Generalitat de Catalunya 41.895,-€ 
• Diputació de Barcelona 31.222,- 
• Empreses privades 2.000-€ 
• Col·laboració universitats Aula Molas 3.000,-€  

 
En aquest sentit aquesta partida ha vist incrementades les seves previsions inicials per 
la consecució de dues subvencions finalistes: 
 

• Subvenció de la Generalitat de Catalunya per el projecte d’homenatge a 
Alexandre de Cabanyes i per el projecte de millora de la interpretació 
museística de les col·leccions etnogràfiques 25.000,-€.  

• Subvenció de la Diputació de Barcelona per feines de catalogació dels 
Fons Molas per import de 15.000,- € 

 
Així doncs les previsions definitives pel que fa als ingressos han estat de 714.155,- € i 
finalment un drets reconeguts de 712.295,94- €, amb una disminució respecte als 
ingressos previstos de 1.229,06- €.  
 
Aquesta disminució es concreta en un menor ingrés de 3.517,72-€ en les partides 
d’ingressos propis: “Entrades i publicacions” i “Lloguers i préstecs”, i un increment de 
2.288,66-€ en les partides de “Subvenció Diputació programes” (300,-€) i 
“Col·laboracions empreses i varis”(1.988,66-€).   
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Pel que fa al capítol de despeses, la previsió inicial de despeses ordinàries del exercici 
era de 672.629,-€. Aquesta quantitat s’ha vist modificada en 41.526,-€, degut a les 
subvencions finalistes, referents al projecte d’Homenatge a Alexandre de Cabanyes i el 
projecte de millora de la interpretació museística , i al projecte de catalogació dels Fons 
Molas.   
 
També comentar que s’ha realitzat una modificació pressupostaria de 7000,- € que 
s’han passat de la partida de subministraments del capítol II a les partides de capítol I. 
  
Així doncs la previsió definitiva pel que fa a les despeses és de 714.155,00-€ i les 
obligacions realment reconegudes a 31 de desembre del 2016 són 706.943,30- €. 
  
Es a dir s’ha acabat l’exercici amb una disminució de la despesa prevista de  7.211,70,-€  
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El Capítol I, Despeses de personal,  el cost total del capítol I ha estat de 443.374.68-€ 
amb el següent detall:  cost del personal 332.044,36 €, la Seguretat social de 
105.175,43-€ i les prestacions socials de 6.154,89-€ 
  
Places de caràcter laboral,  Personal laboral Seguretat Social 
Tècnic Superior 2 91.075,75 27.362,48 
Tècnic de grau mig 4 135.432,29 42.085,34 
Auxiliar Administratiu 1 28.453,24 9.889,06 
Tècnic Auxiliar 1 29.921,73 11.038,41 
Conserge 3 47.161,35 14.790,22 
TOTAL 10 332.044,36 105.165,51 

 
 
La partida de despeses corrents Manteniment ha acabat amb un saldo negatiu de  -
6.496,97-€ que s’ha compensat amb el saldo positiu de la partida de subministraments 
11.216,61- € 
 
Pel que fa a les partides d’Acció Cultural tant dels museus com de la biblioteca, no s’ha 
realitzat la totalitat de despesa prevista, per un import de 5.392,19 € degut a que 
l’exposició d’homenatge a Alexandre de Cabanyes que estava previst inaugurar el mes 
desembre s’ha inaugurat finalment el mes de febrer i algunes despeses associades a 
aquesta exposició s’han produït durant l’any 2018.  
 
Finalment la partida de la contractació del servei d’atenció al públic dels museus te un 
saldo negatiu de 3.134,33 € degut a un tema de la periodificació del contracte.  
 
En resum unes obligacions reconegudes de 706.943.30 
 
 
RESUM ESTAT D’EXECUCIÓ  
 
El pressupost de 2016 s’ha tancat amb un saldo positiu de 5.982,64-€,  
 
A 31 de desembre de 2017 resta pendent de cobrament del pressupost de ingressos 
130.280,79 € i resta pendent de pagament del pressupost de despeses 85.162,50 € 
 
 
FETS SIGNIFICATIUS  
 
En data 17 de febrer de 2017 ens va ser notificada la sentència de la Audiència Nacional, 
estimant el recurs contenciós administratiu presentat per l’Ajuntament de 
Vilanova contra la resolució del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports que obligava al 
retorn de la subvenció atorgada per a la realització d’unes obres de rehabilitació al 
edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
 
Aquesta sentència es va decretar ferma en data 30 de juny de 2017, quan l’Ajuntament 
en nom del OAPVB ja havia abonat la quantitat de 127.044,22€ en concepte de la 
devolució de la subvenció més els interessos de demora. 
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Després de diverses gestions per part dels serveis jurídics del Ajuntament, per tal de 
que es fes efectiva aquesta devolució, finalment amb data 6 de febrer de 2018 s’entra 
recurs ordinari a l’Audiència Nacional sol·licitant la devolució dels 127.044,22 €.  
 
 
SUBVENCIONS 
 

• Diputació de Barcelona: 
• L’aportació per a les despeses ordinàries del Museu Papiol ha estat 

de 25.222,00 €, per a fer efectiva aquesta quantitat s’ha signat una 
addenda al conveni existent. 

• La subvenció per activitats, difusió i funcionament del Museu Victor 
Balaguer i Museu Can Papiol, aquest 2017 ha estat de 6.300 €. 

• La subvenció extraordinaria per a la catalogació dels Fons Molas ha 
estat de 15.000,- € 

• Cal mencionar també la subvenció en recursos tècnics que a través 
del Departament de Medi Ambient del Ajuntament, està treballant 
en un projecte executiu sobre la climatització de la Biblioteca Museu.  

• Museu Nacional d’Art de Catalunya: 
• L’Aportació anual ordinària del MNAC al finançament de la Direcció 

del Museu Víctor Balaguer ha estat de 41.895.-00 € 
• Generalitat de Catalunya: 

• La subvenció de la Generalitat de Catalunya per a activitats i 
funcionament del Museu Victor Balaguer, que aquest any s’ha 
dedicat al Projecte de Homenatge a Alexandre de Cabanyes i a la 
millora de la museïtzació de la col·lacció etnogràfica ha estat de 
25.000 €. 

• Col·laboració Universitats 
• Aportació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma i 

la Universitat Oberta de Catalunya a l’Aula Molas per un import total 
de 3.000,00 € 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• L’aportació de l Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Organisme 

Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per aquest 2017, ha estat de 
562.000,00 € 

 
 
LICITACIONS I CONTRACTES 
 

• Servei d’atenció al públic 
 Durant el 2016 s’ha realitzat un procés de licitació per a la contractació del servei 

d’atenció al públic dels equipaments pertanyents a l’Organisme Autònom de 
Patrimoni Víctor Balaguer.  

 
El preu de sortida d’aquesta licitació es va establir en 95.586,80 € any més el 21 
% d’IVA i la durada de 2 anys amb la possibilitat de un màxim de dues prorrogues 
d’un any cadascuna d’elles. Resultant adjudicatària de la mateixa  l’empresa ARC 
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Serveis Culturals, que va signar el contracte per a la prestació del serveis d’atenció 
al públic i serveis complementaris al OAPVB, el 13 d’octubre de 2016. 
  

• Manteniment preventiu per a les instal·lacions de climatització i humectador del 
Museu Victor Balaguer i Casa Marqués de Castrofuerte. S’ha signat un contracte 
anual amb l’empresa RA Frigoristes que inclou 4 revisions anuals. 
 

• Contracte de manteniment de les llicències de software de gestió cultural amb 
l’empresa CCALGIR. 
 

• Control de plagues, els edificis del Organisme Autònom de Patrimoni estan 
inclosos en la licitació que es va realitzar des del Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

• Manteniment d’ascensors, els edificis del Organisme Autònom de Patrimoni 
estan inclosos en la licitació que es va realitzar des del Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 

• El manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra 
incendis  dels edificis del Organisme Autònom de Patrimoni estan inclosos en la 
licitació que es va realitzar des del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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1.5. Recursos Humans 

Plantilla 

Llocs de treball Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer 2016 

 

Laborals  Dona Home Grup 

Gerent 1 1  A26 

Directora del Museu 1 1  A22 

Directora de la Biblioteca* 1 1   

Tècnic del Museu 2 1 1 A20 

Tècnic de la biblioteca 2 1 1 A20 

Aux. Administratiu 1  1 C16 

Encarregat Manteniment 1  1 C17 

Conserges 2 1 1 E14 

*Funcionari de la Generalitat de Catalunya 

 

Prevenció de riscos laborals 

S’han realitzat les revisions mèdiques anuals previstes. 


