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ACTA 

DE LA SESSIO ORDINARIA DEL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIA 

D'ART MODERN - IVAM CELEBRADA EL 21 DE MARC DE 2017 

Assistents: 

Vicepresident 

IMm. Senyor Albert Girona Albuixech, Secretari Autonomic de Cultura i Esport 

Secretari 

Him. Senyor Josep Joan Vidal Borras, Subsecretari Conselleria d'Educacio, Investigacio, Cultura i Esport 

Vocals 

- Senyor Jose Miguel Garcia Cortes, Director Gerent de TIVAM. 

- Senyor Abel Guarinos Viiioles, Director General de CulturArts. 

- Senyora Esther Alba, Degana de la Facullat de Geografia i Historia. Universitat de Valencia. 

Aixi mateix, assisteix en representacio de I'Advocacia General de la Generalitat Valenciana Purilicacio 

Pinter Pla i amb caracter tecnic Blanca Jimenez Garrtdo, Administradora de PIVAM, Carmen Monteagudo, 

Cap de Gestio Economica i Livia Perez, Cap de Gestio Administrativa 

Excusen la seua assistencia Hble. Senyor Vicent Marza Ibafiez, Conseller d'Educacio, Investigacio, Cultura i 

Esport, qui delega en el Vicepresident del Consell Rector Il-lm. Senyor Albert Girona Albuixech, Secretari 

Autonomic de Cultura i Esport aixi com Mima. Senyora Clara Ferrando Estrella, Secretaria Autonomica 

d'Hisenda qui tambe delega en el Vicepresident del Consell Rector, la senyora Maria Victoria Vivancos 

Ramon, Vicerectora de PAlumnat i Extensio Universitaria de la Facultat de Belles Arts. Universitat 

Politecnica de Valencia, lima. Sra. Carmen Amoraga Toledo. Directora Gral. de Cultura i Patrimoni, 

Conselleria d; Educacio, Investigacio, Cultura i Esport i lima. Sra. Begona Torres Gonzalez, Subdirectora 

General de Promotion de las Bellas Artes, Ministerio de Education, Cultura y Deporte. 

A Valencia, quan son les 16:45 hores del dia 21 de mar? de 2017, es reuneixen a la seu de PIVAM les 

persones ades relacionades a fi de celebrar sessio ordinaria del Consell Rector de PIVAM, sota la 

Vicepresidencia del IHm. Senyor Albert Girona Albuixech, Secretari Autonomic de Cultura i Esport, per 

delegacio del President, amb el segiient 

ORDE DEL DIA 

1. Lectura i aprovacio, si procedeix de Pacta de la sessio ordinaria de 30 de setembre de 2016 

del Consell Rector de PIVAM. 

2. Donar compte de la renuncia del Sr. Manuel Boix com a membre del Consell Assessor 

3. Aprovacio de la Relacio de Llocs de Treball de PIVAM 

4. Aprovacio de tres exposicions pel 2017 i 2018 

5. Proposta de modificacio de la Llei de Taxes de la Generalitat 

6. Informe sobre el Pressupost de Pexercici 2017 

7. Proposta de modiflcacio de les normes i tarifcs aplicables als ingressos de dret privat 

aprovades pel Consell Rector el 28 de juny de 2016 

8. Reconeixemcnt de credit de les despeses d'adequacio de la cafeteria 2016 

9. Donar compte de les modificacions Pressupostaries n". 5/2016 i n° 1/2017 de PIVAM 

■ 
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10. Inici d'accions legals relatives al lliurament de Pobra d'art wLa moneda, el tiempo y el 

laberinto" de Gerardo Rueda. 

11. Aprovacio dels preus de venda al public de publications i productes de PIVAM 

12. Donar compte de les sentencies recaigudes en procediments en els quals PIVAM figura 

com demandat 

13. Donar compte al Consell Rector sobre Wmpost de transmissions patrimonials 

corresponent a les obres d'art de 2016. 

14. Presa de rao dels contractes laborals subscrits des de la celebracio de Pultim Consell 

Rector. 

15. Resolucio de condicions economiques en les que ban de realitzar-se funcions de correu. 

16. Resolucio del calendari i horari d'obertura del museu per a I'any 2017 

17. Deliberacio i proposta d'aprovacio de la memoria d'activitat corresponent a l'exercici de 

2016 

18. Precs i preguntes 

El Vicepresident pren la paraula per agrair la presencia de tots els membres del Consell Rector i excusar 

Passistencia del President qui delega en favor del Vicepresident aixi com Illma. Senyora Clara Ferrando 

Estrella, Secretaria Autonomica d'Hisenda qui tambe delega en el Vicepresident i comencar en el primer 

punt de l'orde del dia. 

1. Lectura i aprovacio, si procedeix de Pacta de la sessio ordinaria de 30 de setembre de 2016 

del Consell Rector de PIVAM. 

El Vicepresident inicia la sessio i en relacio amb el punt primer vist Pesborrany de Pacta esmentada per els 

membres assistents s'acorda aprovar-la per unanimitat dels assistents. 

2. Donar compte de la renuncia del Sr. Manuel Boix com a membre del Consell Assessor 

Pren la paraula el Vicepresident per donar compte de la renuncia del Sr. Manuel Boix com a membre del 

Consell Assessor 

Donant-se per assabentats i ratificant-se pels assistents. 

3. Aprovacio de la Relacio de Llocs de Treball de PIVAM 

El Vicepresident informa que la Relacio de Llocs de Treball negociada amb el Comite d'empresa de PIVAM 

amb data 7 de febrer de 2017, ha sigut informada favorablement per la Direcci6 General del Sector Public, 

Model Economic i Patrimoni amb data 9 de febrer de 2017 i per la Direccio General de Pressupostos amb 

data 4 de mar? de 2017. S'adjunta com annex Pacta de reunio de 7 de febrer de 2017. 

El Director Gerent indica que hi ha molta urgencia en que el Hoc de treball n°. 3 es cobrisca de manera 

immediata a rise de no poder dur a terme la totalitat de les exposicions. El membres presents mostren el seu 

acord amb la necessitat de cobrir el Hoc. 

El que s'aprova per unanimitat dels assistents. 

4. Aprovacio de tres exposicions pel 2017 i 2018 

Pren la paraula el Director Gerent per exposar les tres exposicions que s'incorporen a la programacio pel 

2017 i 2018 Nico Munuera; Please come back. El mon com a preso?; i Federico Guzman i que han sigut 

informades favorablement pel Consell Assessor de PIVAM de data 21 de marc de 2017. 



El que s'aprova per unanimitat dels assistents. 

5. Proposta dc moditicacio de la Llei dc Taxes de la Generalitat 

Pren la paraula el Vicepresident per cedir-li-la a Blanca Jimenez qui passa a informar amb caracter general 

les propostes de modificacio del punt. 

Titol X5. Taxes per scrveis o utiiitzacio d'espais de l'lnstitut Valencia d'Art Modern (1VAM). 

Capitol I. Taxa per la utiiitzacio privativa dels espais de 1'IVAM. 

Article X5.1.0-1. Fet imposable. 

Constitueix el let imposable d'aquesta taxa la utiiitzacio de installacions les segiients de L'lVAM: 

a) Salo d'actes. 

b) Hall de la planta baixa. 

c) Hall de la segona planta. 

d) Esplanada. 

Article X5.1.0-2. Exempcions i bonifications 

1. Esta exempta del pagament de la taxa la Generalitat. 

2. Seran aplicable les segiients bonifications sobre la quota Integra resultant: 

2.1 Del 50% a les entitats locals, resta de comunitats autonomes i Estat 

2.1 Del 95% a les entitats sense finalitats lucratives que destinen I'espai a la realitzacio d'activitais incloses 

en ('article 7.1r de la Llei 49/2002. 

Article X5.1.0-3. Meritacio i exigibilitat. 

1. La meritacio es produira en el moment en que comence la utiiitzacio efectiva de les instal-lacions 

corresponents. 

2. L' exigibilitat de la quota o quantital a ingressar es produira amb anterioritat a la meritacio, en el 

moment en que es formalitze I'autoritzacio de I'us. 

Article X5.1.0-4. Subjectes passius 

Son subjectes passius d'aquesta taxa, a titol de contribuents, les persones fisiques, persones juridiques o 

entitats que siguen usuaris dels espais. 

En el cas que la utiiitzacio de 1'espai no siga realitzada pel subjecte passiu, tindra la consideracio de subjecte 

passiu substitut del contribuent que sollicite les corresponents utilitzacions. 

Article X5.1.0-5. Tipus de gravamen 

1. La taxa s'exigira conforme al que es disposa en el quadre de tarifes seguent: 
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2. Fora de 1'horari del museu, s'aplicara el quc es disposa en cl segiienl quadre de larifes: 

3. Quan la utilitzacio del hall de la segona planta o de 1'esplanada siga amb caracter additional a his 

principal de la resta dels espais inclosos en aquesta tarifa, es podran aplicar les seguents tarifes: 

Hall segona planta: 1506/hora 

Esplanada: 2006/hora 

4. Els imports previstos en els quadres dels apartats u i dos inclouen: mobiliari i mitjans materials 

audiovisuals existents en les sales, illuminacio fixa, vestuari (en horari de museu), climatitzacio, neteja i 

seguretat. 

5. En el cas de 1'esplanada els imports previstos en els quadres dc I'apartat u i dos nomes inclou: illuminacio 

fixa, neteja i seguretat 

6. Els imports previstos en els quadres dels apartats u i dos per 1'iis del hall principal, el hall de la segona 

planta o 1'esplanada es podran incremental en la quantia dels costos de seguretat. 

Article X5.1.0-6. Quota Integra 

1. La quota Integra sera el resultat d'aplicar sobre les tarifes establertes els seguents coeficiensts: 

La Direccio Gerencia sera Tencarregada de qualificar i ponderar l'acte per al qual se cedeixen els espais de 

1'IVAM i determinarel coeficient que resulted'aplicacid. 

Article X5.1.0.7. Quota liquida 

I. La quota liquida sera el resultat d'aplicar sobrc la quota Integra les bonificacions incloses en Particle 

Article X5.1.0-2. 

Article X5.1.0-8. Document de formalitzacio de l'autoritzacio d'us. 

1. El document en que es formalitze I'autoritzacio de l'us haura de contindre: 

a) Les conditions d'us dels espais, I'aforament maxim permes i qualsevol altre aspecte de la seua 

utilitzacio. 

b) La quota o quantitat a ingressar. 

c) La motivacio i el dret a l'aplicacio dels coeficients previstos en 1'Article X5.1.0-6. 
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2. Si es el cas, el citat document contindra: 

a) La quantia de les despeses connexes a la seua utilitzacio no incloses en la quota o quantia a 

ingressar per la taxa. 

b) L'obiigacio del diposit de la fianca o de la contractacio de Passeguranca a que es refereix 1'apartat 

dosde l'articleX5.1.0-8., siesel cas. 

Article X5.1.0-8. Especialitats. 

1. La utilitzacio dels espais objecte d'aquesta taxa pels peticionaris estara condicionada a les prioritats que 

establisca PIVAM a fl de no interferir el desenvolupament del seu fi basic com a institucio cultural. 

2. Alenent a la naturalesa de l'esdeveniment o activitat que es desenvolupe en els espais cedits, aixi com al 

nombre d'assistents, la direccio de PIVAM podra exigir la constitucio d'un diposit en metal-lie (fianca) en 

quantia suflcient per a garantir el pagament de possibles desperfectes o la contractacio d'un segur de 

responsabilitat civil amb la cobertura que es considere oportuna. 

El compliment de Pobligacio establida en el paragraf anterior haura d'acreditar-se, almenys, amb setanta-dues 

hores d'antelacio a la celebracio de I'acte. La falta d'aquesta acreditacio comportara I'anullacio automatica de 

I'autoritzacio d'us. sense dret al rcintegrament de les quantitats que, si escau, s'hagueren satisfet. 

3. La direccio de PIVAM quantificara l'obligacio tributaria per mitja de la practica d'una autoliquidacio o 

liquidacio si fora proceden, en el moment en que es formalitze el document que regule I'autoritzacio d'us. 

4. Es reintegrara 1'import de les quantitats satisfetes, a instancies de la persona interessada, quan la utilitzacio 

o aprofhament no es realitze per causes no imputables als concessionaris de i'autoritzacio d'us. 

Capitol II. Taxa pel prestec d'obres de PIVAM. 

Article X5.2.0-1. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa els prestecs d'obres d'arl per part de PIVAM. 

Article X5.2.0-2. Exemptions i bonifications. 

1. Estan exempts del pagament de la taxa: 

1.1 Els organismes o institutions publiques o privades amb les quals PIVAM tinga establit tin acord 

o conveni d'intercanvi de preslecs o serveis. 

1.2 La General itat 

2. Sera aplicable la segiient bonificacio sobre la quota Integra resultant: 

2.1 Del 50% a les entitats locals, resta de comunitats aut&nomes i Estat 

Article X5.2.0-3. Meritacio i exigibilitat. 

1. La meritacio es produira en el moment en que s'autoritze el prestec per part de PIVAM. 

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produira en el moment de la meritacio. 

Article X5.2.0-4. Subjecte passiu 

Son subjectes passius d'aquesta taxa, a titol de contribuents, les persones ITsiques. persones juridiques o 

entitats que gaudisquen del prestec de 1'obra d'art. 

En el cas que el prestec de I'obra d'art no siga gaudit pel subjecte passiu, tindra la consideracio de subjecte 

passiu substitut del contribuent qui sol-liciten els corresponents prestecs. 
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Article X5.2.0-5. Quota Integra. 

1. La quota Integra s'obtindra aplicant la quantitat flxa assenyalada en el seguent quadre: 

Tipus deservei 

Prestec per obra 

Import (Euros) 

300.00 6 

2. Quail el prestec sollicitat supere les cine obres d'art, es podra aplicar una reduccio del 50% sobre la tarifa 

a dalt indicada a partir de la sisena unitat prestada. 

2. Els imports fixats previstos en el quadre de l'apartal u comprenen exclusivament les despeses per gestio de 

prestecs i no incorporen qualsevol altra despesa derivada de la preparacio tecnica de les obres, tals com a 

segurs, transport, correus o tins altres, el contingul dels quals s'especillcara en el document en que es 

tbrmalitze el prestec dels obres. 

Article X5.2.0-6. Quota liquida. 

La quota liquida sera el resultat d'aplicar sobre la quota Integra les bonificacions incloses en ('article Article 

X5.2.0-2. 

Article X5.2.0-7. Document de formalitzacio del prestec de les obres d'art. 

1. El prestec de les obres d'art per part de 1'IVAM es documentary en les «Condicions del prestec d'obres 

d'art delMVAM». 

2. En !es «Condicions del prestec d'obres d'art de IMVAM» es detallaran les despeses derivades de les 

preparacio tecnica de les obres d'art objecte de preslec, que seran a carrec del subjecte passiu. 

3. La validesa i efectivitat del prestec queda condicionat a la subscripcio pel subjecte passiu de les 

«Condicions del prestec d'obres d'art de I'IVAM». 

Article X5.2.0-8 Especialitats 

La direccio de I'lVAM quantificara 1'obligacio tributaria mitjancanl la practica d'una autoliquidacio o 

liquidacio, si fora precedent, en el moment en que es formalilze el document que regule el prestec de les 

obres d'art. 

Capitol III. Taxa per la cessio d'exposicions de 1'IVAM. 

Article X5.3.0-1. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la cessio d'exposicions per part de 1'IVAM. 

Article X5.3.0-2. Exempcions i bonificacions 

1. Esta exempt del pagamenl de la taxa la Generalitat. 

2. Sera aplicable la seguent bonificacio sobre la quota Integra resultant: 

2.1 Del 50% a les entitats locals, resta de comunitats aulonomes i Estat 

Article X5.3.0-3. Meritacio i exigibilitat 

1. La meritacio es produira en el moment en que es tbrmalitze el document que regule la cessio de 

I'exposicio. 

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produira en el moment dc la meritacio. 

Article X5.3.0-4. Subjectcs passius 

Son subjectes passius d'aquesta taxa, a titol de contribuents. les persones fisiques. persones juridiques o 

entitats als quals se'Is cedisca les expositions. 



IVAM 

En el cas que la cessio d'exposicio no siga gaudida pel subjecte passiu, tindra la consideracio de subjecte 

passiu substitut del contribuent qui solliciten la t cessio corresponen. 

Article X5.3.0-5. Tarila 

La taxa s'exigira conforms al que es disposa en el seguent quadre de tarifes 

Article X5.3.0-6. Quota Integra. 

1. La quota integra sera el resultat d'aplicar sobre la tarifa estabtida els segtients coeficients: 

Concepte Cocficicnt 

Per obres que constitueixen I'exposicio objecle de la cessio que no sigucn propietat de 

PIVAM 

0.70 

Per la rellevancia cultural i la connexio amb els fins propis de I'lVAM 0,50 

Per la singularitat de les obres que constituixen Texposicio objecte de la cessio, sempre 

que siguen propietat del IVAM 

,40 

La Direccio Gerencia sera TencaiTcgada de qualificar i ponderer l'exposicio objecte de la cessio. i determinar 

el coeficient que siga aplicable. 

Article X5.3.0-7. Quota liquida 

1. La quota liquida sera el resuital d'aplicar sobre la quota integra les bonificacions incloses en ['article 

Article X5.3.0-2. 

Article X5.3.0-8. Document de f'ormalitzacio de la cessio de I'exposicio 

I. L'Institnt Valencia d'Art Modern establira mitjancant contracte les condicions de la cessio de I'exposicio, 

indicant les dates i la seu que albergara I'exposicio objecte de la cessio. I determinara, si es el cas, la quantia 

de les despeses connexes no integrals en la taxa i/o les obligacions que corresponguen a cada part. 

Article X5.3.0-9. Especialitats. 

La direccio de I'lVAM quantificara I'obligacio tributaria mitjancant la practice d'una autoliquidacio o 

liquidacio si procedira en el moment en que es formalitze el document que regule la cessio de I'exposicio. 

Capitol IV. Taxa per 1'explotacio de les obres els drets de les quals de propietat intellectual 

corresponguen a I'lVAM, 

Article X5.4.0-1. Fet imposable. 

Constitueix e! fet imposable d'aquesta taxa I'auloritzacio per a 1'explotacio de les obres els drets de les quals 

de propietat intellectual corresponguen I'lVAM en modalitat exclusiva. 

Article X5.4.0-2. Exempcions 

Esta exempta del pagament de la taxa l'autorilzacio per a 1'explotacio de les obres els drets de les quals de 

propietat intel-Iectual corresponguen TIVAM en modalitat exclusiva, sempre que aquesta activitat tinga una 

finalilat cientificodocent realitzada sense anim de lucre. 
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Article X5.4.0-3. Meritacio i exigibilitat. 

1. La meritacio es produira en ei moment en que es concedisca I'autorilzacio que constitueix el fet imposable. 

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produira en el moment de la meritacio. 

Article X5-4.0-4. Subjectes passius 

Son subjectes passius d'aquesta taxa, a titol de contribuents, les persones fisiques, persones juridiques o 

entitats als quals se'ls autoritze Pexplotacio de les obres. 

En el cas que l'autoritzacio per a 1'explotacio de les obres no siga gaudida pel subjecte passiu, tindra la 

consideracio de subjecte passiu substilut del contribuent qui so!'lichen la autoritzacio corresponent 

Article X5.4.0-5. Quota Integra. 

La quota Integra s'obtindra aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre segiient: 

Article X5.4.0-6 Document de formaiitzacio 

1. L'autoritzacio per a I'explotacio de les obres els drets de les quals de propietat intellectual corresponguen 

a PIVAM en modalitat exclusiva es documentara en "Condicions d'explotacio de les obres'" 

2. La validesa i efectivital de I'autoritzacio queda condicionada a la subscripcio pel subjecte passiu del 

document esmentat. 

Article X5.4.0-7. Especialitats. 

La direccio de PIVAM quantificara I'obiigacio tributaria mitjancant la practica d'una autoliquidacio o 

liquidacio, si fora precedent, en el moment en que es formalitze el document que regule l'autoritzacio per a 

1'explotacio. 

Capitol V. Taxa pels serveis prestats per la biblioteca centre de documentacio de PIVAM. 

Article X5.5.0-1. Fet imposable. 

Constitueix et fet imposable d'aquesta taxa 1'expedicio del carnet d'usuari dels Tons de la biblioteca centre de 

documentacio de PIVAM. 

Article X5.5.0-2. Exempcions i bonificacions. 

1. Estan exempts del pagament de la laxa els subjectes passius 

• Membres d'una familia nombrosa de categoria especial o d'una familia monoparental de categoria 

especial. 

• Victimes d'actes terroristes o victimes d'actes de violencia sobre la dona, acreditats pels mitjans 

previstos en Particle 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de23 de novembre de la Generalitat. 

• Personal de PIVAM, els/les amics i amigues de PIVAM i membres d'honor. 

2. Seran aplicable les seglients bonificacions sobre la quota (ntegra resultant: 

2.1 Del 50% els subjectes passius: 
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• Membres d'una familia nombrosa de categoria general o d'una familia monoparental de categoria 

general. 

• Discapacitats amb una discapacitat acredilada igual o superior al 33% 

Article X5.5.0-3. Meritacio i exigibilitat. 

1. La meritacio es produira en el moment en que es preste el servei que constitueix el fet imposable. 

2. L'exigibililat dc la quota o quanlital a ingressar es produira en el moment de la meritacio. 

Article X5.5.0-4. Subjectes passius 

Son subjectes passius d'aquesta taxa les persones que facen us dels serveis als quals es refereix el fet 

imposable. 

Article X5.5.0-5. Quota Integra. 

La quota Integra s'obtindra aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre segiient: 

Article X5.5.0-6. Quota liquida. 

La quota liquida sera el resultat d'aplicar sobre la quota Integra les bonificacions incloses en Particle 

Article X5.5.0-2. 

Article X5.4.0-7. Especialitats. 

El pagamcnt dc la taxa s'exigira en regim d'autoliquidacio. 

La senyora Purificacio Pinter Pla, representat de FAdvocacia General de la Generalilat Valenciana indica 

que no ha analitzat amb detcniment el punt i que FAdvocacia entrara a informar de la Llei en la seua totalilat 

una vegada Farribe pel procediment ordinari. 

El que s'aprova per unanimitat dels assistents. 

6. Informe sobre el Pressupost de Pexercici 2017 

Pren laparaulael Vicepresident per presentar el pressupost de Fexercici 2017. 

INFORME SOBRE EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017 

PRESSUPOST IVAM 2017 
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El pressupost de IMVAM per a I'exercici 2017 compren la dotacio economica necessaria per al compliment 

dels objectius estrategics i linies d'actuacio de I'eivtitat. 

Cal destacar que durant I'exercici 2016 1'execucio pressupostaria dels ingressos propis, T increment del qual 

es va situar al voltant del 30%, va permetre incrementar el 5% sobre el pressupost inicial total previst de 

TIVAM per al Capitul II, i d'aquesta manera es va aconseguir minimitzar Pefecte de la caiguda dMngressos 

externs, que varen ser provocats per la no tramitacio de Pajuda nominativa per part del Ministers de Culture 

prevista per a 2016 per import de 172 mils euros i per la disminucio del 3,5 % de l'aportacio global de la 

Consellcria de Cultura per a despeses de I'exercicL tot allo en virtut de les mesures de contencio de la 

despesa publica adoptada per les admintslracions estatals i autonomica. 

Per a 2017 les previsions d'ingressos no s'han modificat a Palca per prudencia i en la mesura que es 

materialitzen els majors ingressos sobre les estimacions inicials, es podran ampiiar els credits de despeses 

inicials. 

La variacio global del pressupost es del 9,92% respecte de 2016 i el seu detail per capitols s'analitza a 

continuacio. 

PRESSUPOST DE DESPESES 

10 
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1. DESPESES DE PERSONAL 

Per a l'exercici 2017 les despeses de personal disminueixen en tin 1,51%. L'import es justifica per la 

desaparicio de 1'ajust per a dotar la paga extraordinaria que va realitzar la Conselleria d'Hisenda en el 

pressupost de 2016. 

11 



El Capitol 1 replega el cost total valorat de la relacio de llocs de treball de 1'IVAM aixi com la incidencia 
dels segiients fets i pel compliment de les segiients obligacions legals: 

o No s'incrementen les retributions amb caracter general segons queda establit en la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat per a 2017. 

o L'antiguitat reportada pel personal per a I'exercici 2017. 

o Les despeses derivades de les beques de formacio, que per a 2017 es xifren en una quantia 

inicial de 62.300 euros. 

2. COMPRA DE BENS I DESPESES DE FUNCIONAMENT 

El capitol II de PIVAM registra un increment per a 2017 del 6,30%, que es localitza en les arees 

depositions, activitats, programes culturals i gabinet de direccio. La resta de departaments es mante en els 

nivells de despeses reconegudes en 1'execucio de l'exercici anterior. 

1) Area d'activitats i programes culturals 

Aquest departament, el creixement pressupostari del qual per a 2017 se situa al voltant del 7%, 

desenvolupa una important activitat en collaboracio amb altres institucions com les universitats de la 

Comunitat Valenciana i altres institucions amb les que posa en funcionament projectes educatius i 

programes culturals, entre altres i de les que obte ingressos que H permeten potenciar totes les seues 

arees incloses la biblioteca i del departament de publicacions- que produeix els catalegs de les 

expositions-. Actualment el pressupost del departament de didactica ja ha ampliat la seua dotacio inicial 

com a conseqiiencia del reconeixement d'ingressos finalistes per a la seua activitat. S'han dotat 

pressupostos per a les activitats en collaboracio amb diferents patrocinadors, la fundacio bancaria La 

Caixa, la linia de la Catedra dels segles XX i XXI de PIVAM, Caixa Popular- Caixa Rural, etc. Es 

potencien els recorreguts d'exposicions amb artistes, conferencies, congressos i la realitzacio d'activitats 

divulgatives de debat i reflexio sobre Tart i la cultura. 

2) Area de col* lectio i exposicions 

Es I'area amb major creixement a l'igual que l'anterior exercici. S'incrementara el nombre d'exposicions 

i es destinaran mes recursos per a millorar la qualitat del total de les mateixes. A la dotacio estimada 

s'afegiran els ingressos dels patrocinis, collaborations o productes de la cessio d'exposicions a tercers 

que permetran ampliar les consignacions inicials i els ingressos del qual a data d'avui ja s'estan produint 

com a conseqiiencia de convenis d'itinerancies d'exposicions o aportacions d'entitats patrocinadores. El 

detail de les exposicions previstes es el seguent: 

12 



IVAM 

3) Area de Comunicacio i Xarxes Socials 

L'Area de comunicacio incrementa el seu pressupost en un 35%, i 1'area d'atencio a! public replega la 

dotacio de la contractacio del servei d'auxiliars de taquilles i sales que abans estava inclos en el 

deparlament de seguretat, rao per la qual en linies generals no incrementa el seu pressupost sino que el 

reassigna. S'ha de destacar que hem iniciat la modemitzacio dels actuals sistemes de venda d'entrades i 

altres serveis del museu d'acord amb les exigencies lecnologiques de! comerc on-line. 

4) Area d'administracio 

Presenta una disminucio global del 14%. Els departaments han contingut les seues despeses en sintonia 

amb Toptimitzacio de recursos que persegueix la gestio cenlralitzada dc les compres. Les inversions 

realitzades han donat com a resultat la disminucio de la despesa corrent. Hem d'assenyalar que al 

departament d'informatica serien necessaries Dies actualitzacions i desenvolupament d"aplicacions per 

adaptar-se a les exigencies de la legisiacio en materia d'administracio electronica, que aniran consignant-

se a traves de I'exercici a mesura que es materialitzen majors ingressos o estalvis per altres conceptes de 

despeses. 

I. INVERSIONS REALS 

I) Rcparacio i conservacio de I'Edifici 

En 2016 es va escometre la renovacio de part de Pequipament informatic, i finalment en 2017, despres 

d'un llarg periode sense poder realitzar les renovacions estructurals necessaries per al bon funcionament 

dc! museu, s'han pogut pressupostar part de les necessitats fonamentals en els segiients ambits i prioritats: 

a) Reparacio urgent del sistema de climatilzacio: generadora nova, climatilzacio del hall principal, 

control de temperatura i humitat a les galeries 1, 2, 4 i 5, aixi com la substitucio de les comportes 

tallafocs necessaries. 
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b) Adeqiuicio dels actuals magatzems saturals per poder albergar-hi mes obra d'art en condicions 

optimes de superflcie, ambientals i de seguretat, tant de I'espai destinat a la colleccio com de la 

zona d'embalatge i transit aixi com dc publicacions. 

S'acorda per unanimitat aprovarel pressupost de 1'exercici 2017 

7. Proposta de modificacio de les normes i tarifes aplicables als ingressos de drct privat 

aprovades pel Conseil Rector el 28 de juny de 2016 

Pren la paraula el Director Gerent qui passa a informar del punt. 
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