INFORME SOBRE LA CANCEL·LACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE D’ELEMENTS MUSEOGRÀFICS I
D’OBRES DE L’EXPOSICIÓ “ISIDRE NONELL, ENTRE TRADICIONS” AL MUSEU NACIONAL D’ART
DE CATALUNYA
El programa d’exposicions del Museu Nacional d’Art de Catalunya de l’any 2020 preveia la
celebració d’una mostra antològica sobre el pintor català Isidre Nonell, que estaria oberta al
públic entre el 15/05/2020 i el 13/09/2020. Es tractava d’una gran exposició amb unes 250
obres, de prestadors catalans, de l’estat espanyol i internacionals.
Per tal de contractar el servei de subministrament, muntatge/desmuntatge i instal·lació de la
museografia, i instal·lació/desinstal·lació de les obres, en data 17/01/2020 el Museu Nacional va
convocar una licitació mitjançant anunci a la Plataforma de Contractació del Museu.
En data 03/02/2020 es va tancar el termini de presentació de les ofertes, sent admeses les
empreses CROQUIS Disseny, muntatges i realitzacions, S.A.; GROP Exposicions i Museografia
S.L.; INTERVENTO 2, S.L. i SIT Proyectos, Diseño y Conservación S.L. Posteriorment, un cop oberts
i valorats els sobres “A”, “B” i “C”, i emès el corresponent informe de valoració, en data
19/02/2020 es va procedir a la proposta d’adjudicació del servei a l’empresa SIT Proyectos,
Diseño y Conservación S.L. per un import de 51.122,91 € més IVA. L’adjudicació i notificació es
va realitzar en data 26/02/2020. El contracte es va formalitzar amb el núm. D154-2020/00048.
En conformitat amb el cronograma presentat al projecte guanyador, el dijous 11/03/2020
personal del Museu Nacional va mantenir una reunió de presa de contacte amb dos membres
de l’equip de Barcelona de l’empresa SIT, ja que la coordinadora del projecte proposada per
l’empresa no es va poder desplaçar des de Madrid, doncs començaven les restriccions al
moviment a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. En aquesta reunió es van comentar alguns
canvis a la llista d’obres que s’havien produït entre el moment de la publicació i l’adjudicació del
concurs, i es va demanar a l’empresa no començar encara cap de les feines previstes tenint en
compte l’amenaça que suposava la malaltia i la incògnita sobre les actuacions del govern
espanyol al respecte.
Atesa la situació d’emergència sanitària, i en compliment de les mesures preventives imposades
pel Govern de la Generalitat en la seva Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual
s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCOVID-19, el dia 13 de març de 2020, a les 14.00 hores, Museu va tancar al públic i va quedar
suspesa tota la seva programació i actes.
El dissabte 14/03/2020, el Govern espanyol va declarar l’estat d’alarma mitjançant el RD
463/220, de 14 de març. L’estat d’alarma ha estat posteriorment prorrogat pels RD 476/2020,
487/2020, 492/2020, i 514/2020.
El dilluns 16/03/2020 la cap de l’Àrea d’Exposicions i Registre va comunicar a l’empresa SIT
l’ajornament de l’exposició Nonell mitjançant correu electrònic, ratificat per missatge de la cap
del Departament de Contractació i Compres del 18/03/2020, donant instruccions per aturar
totes les tasques objecte del contracte i no fer cap despesa.

Amb l’estat d’alarma, que va suposar el tancament de totes les institucions culturals del país i la
implantació mesures de confinament de la població, el Museu es va veure obligat a cancel·lar la
data d’inauguració prevista per a l’exposició Nonell el 14/05/2020, ja que les obres no podien
ser transportades al no haver-se adjudicat el servei de transport, el transport tant nacional com
internacional estava restringit, els propietaris/prestadors no permetien la sortida de les seves
obres, els treballs de preparació de les sales on s’havien d’exhibir les sobres no estaven
realitzats, el personal del Museu no podia treballar a les seves instal·lacions i el Museu estava
tancat al públic.
En una primera instància, i atès el compromís del Museu amb el seu programa expositiu, es va
considerar l’ajornament de la inauguració al mes de juliol, i així es va comunicar als prestadors i
proveïdors, amb l’esperança que l’estat d’emergència no fos de llarga durada. Tanmateix les
successives pròrrogues de l’estat d’alarma per part del govern espanyol, així com les restriccions
encara vigents internacionalment, fan inviable aquesta proposta.
Tampoc és possible en aquest moment preveure un ajornament a unes dates properes, doncs
entraria en conflicte amb la programació prevista del Museu Nacional per als propers anys i amb
altres compromisos dels propietaris de les obres, alguns dels quals no podrien prestar-les.
Per tot l’exposat, ens veiem obligats a suspendre aquesta exposició i cap de les tasques objecte
del contracte D154-2020/00048 són ara necessàries.
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