RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES PRORROGUEN LES MESURES
APROVADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 26 D’OCTUBRE, APLICABLES
AL PERSONAL DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA DAVANT
EL REBROT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 A CATALUNYA.
Mitjançant Resolució de 26 d’octubre de 2020 es van aprovar les mesures sobre la
modalitat de teletreball al Museu Nacional d'Art de Catalunya que són vigents fins el
dia d’avui. Aquestes mesures es van prorrogar fins a data d’avui, mitjançant les
resolucions del 10 i 25 de novembre.
Vistes les mesures adoptades per les autoritats governamentals i sanitàries de
Catalunya i de l’Estat espanyol per fer front el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a
Catalunya;
Fent ús de les competències que em són conferides per l’article 18 dels Estatuts del
Museu Nacional, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de
14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625 de 3 de maig) i modificats per Acord del
Govern GOV 151/2016, de 22 de novembre (DOGC núm. 7254, de 24 de novembre),

RESOLC:
—1 Prorrogar les mesures aprovades en la resolució de 26 d’octubre i recollides en
l’Annex, que van ser prorrogades el 25 de novembre, perquè siguin d’aplicació fins
el 15 de gener, a comptar des del mateix dia d’aquesta resolució.
—2 Publicar a la pàgina web del Museu Nacional d'Art de Catalunya aquestes
Instruccions que regulen el Pla de contingència i reincorporació progressiva.
—3 Durant el període que estiguin vigents les mesures d’aquesta resolució, deixar
sense efecte l’apartat IV del Pla de contingència del Museu Nacional d'Art de
Catalunya enfront el coronavirus SARS-CoV-2 aprovat el passat 9 de setembre en
els aspectes que fan referència a la modalitat de teletreball.
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ANNEX
MESURES SOBRE LA MODALITAT DE TREBALL AL MUSEU NACIONAL D'ART DE
CATALUNYA DAVANT EL REBROT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 A
CATALUNYA.

1.- La modalitat de treball general per a tot el personal del Museu Nacional serà el
teletreball, excepte en els serveis que es detallaran a continuació, i sempre subjecte a
les necessitats del servei.
2.- Es potenciaran les reunions col·lectives mitjançant videoconferència, a excepció
d’aquelles que per a la bona marxa del Museu sigui aconsellable fer-les presencials.
3.- Els serveis que hauran d’estar coberts presencialment, en el marc d’aquestes
instruccions, són els següents:

Servei
Direcció
Gerència
Secretaria de direcció
Seguretat
Unitat d'informàtica
Activitats, educació i accessibilitat*
Biblioteca *
Infraestructures i serveis generals *
Museografia *
Públics
Registre Col·leccions i Exposicions *
Registre General
Restauració i conservació preventiva*
Serveis econòmics i contractació administrativa*
Recursos Humans *

Posicions
1
1
2
1
1
2
4
5
3
1
2
1
2
1
1

* inclou els caps de departament o àrea
4.- La resta d’àrees i departaments resten incloses en el punt primer.

