
Petició de propostes per a dur endavant la restauració de 
l’escultura “Device to root out devil” (1997), obra de l’escultor 
Dennis Oppenheim, situada a la plaça Porta de Santa Catalina. 

 
1. Objecte  
 
En les competències que li atorga la Llei de Capitalitat (Llei 23/06 de 20 de 
desembre, BOIB 186. ext de 27 de desembre de 2006), a l’article 104; i 
aplicant la línia del Pla estratègic 2016-19, la regidoria de Cultura té la 
intenció de restaurar l’escultura “Device to root out devil” (1997), obra de 
l’escultor Dennis Oppenheim. Aquesta escultura fou adquirida per 
l’Ajuntament de Palma el 1997 amb motiu de la Universiada Palma’99. És 
una rèplica de la que va realitzar el 1996 el mateix artista per al nucli de 
Marghera (Venècia).  
 
L’escultura està realitzada amb acer, alumini i fibra de vidre; i té unes 
dimensions aproximades de 670 x 540 x 270 cm. Està ubicada a l’espai 
públic de la plaça de la Porta de Santa Catalina. 
 
La escultura presenta un mal estat de conservació i és per aquest motiu 
que ara es vol procedir a la seva restauració. 
 
 
2. Pressupost 
 
L’Ajuntament de Palma destinarà la quantitat màxima de 14.999 euros + IVA a 
aquest contracte. 
 

2.1.  Destinataris i requeriments 
 
Poden presentar ofertes per a la realització d’aquets serveis tant persones 
físiques com jurídiques que comptin amb personal especialitzat en aquests 
tipus de treballs. 
 
Complint l’article 118 de la Llei de contractes del sector públic, en quedaran 
excloses les persones o les entitats que presentin ofertes amb què, 
individualment o conjunta amb altres contractes, superin o igualin la xifra de 
15.000.- euros, dins l’any pressupostari i amb l’Ajuntament de Palma.  
 

2.2.  Obligacions de l’adjudicatari 
 
A l’hora de presentar els pressupostos s’haurà de tenir en compte:  
 
Muntatge de bastides, si escau.  
Vallat perimetral, si escau. 
Neteja de l’estructura escultòrica: retirar brutícia superficial i dipòsits salins 
superficials. 
Retirada de grafits i altres taques de pintura a l’escultura. 
Reparació o substitució del trams doblegats de l’estructura. 
Retirada dels reblons deteriorats. 



Tractament d’òxids puntuals. 
Aportació de noves lames d’alumini allà on han desaparegut. 
Restauració i neteja de les planxes de fibra de vidre o restitució amb unes de 
noves si escau o han desaparegut. 
Aportació de noves planxes de metacrilat transparent o translúcid en substitució 
de les peces en mal estat. 
 
Amb tot, s’admetran suggeriments o altres propostes, sempre i quan estiguin 
destinades a substituir o reincorporar els elements deteriorats o desapareguts 
que formen part de l’escultura, així com la neteja integral de la mateixa.  
 
La possible col·locació de bastides al voltant de l’escultura anirà a càrrec de 
l’empresa de restauració. 
 
2. Documentació per a presentar 
 
- Pressupost raonat per tal de dur endavant la restauració de l’escultura 
sol·licitada. 
 
4. Termini de l’execució del contracte 
 
- Abans del 15 de novembre de 2019. 
 
5. Criteris de valoració de les propostes 
 
Un cop rebudes les propostes es determinarà quina és la més avantatjosa 
d’acord amb els següents criteris de valoració: 
 
- propostes concretes dels aspirants.  
- trajectòria de l’empresa o la persona tècnica de restauració. 
 
6. Presentació de les propostes 
 
Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar a les oficines d’atenció a la 
ciutadania de l’Ajuntament de Palma: 
 
-     OAC CORT. Pl. Sta. Eulàlia, 9 – CP 07001 – Tel. 971 225900. 
- OAC AVINGUDES. Av. de Gabriel Alomar, 18 (ed. Avingudes) - CP 07006 - 

Tel. 971 225 900. 
- OAC L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal) - CP 07600 - Tel. 971 225 891. 
- OAC L’ESCORXADOR. C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) – 

CP 07010 - Tel. 971 201 362. 
- OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 971 22 

59 00. 
- OAC SANT AGUSTÍ. C. de Margaluz, 30 (Sant Agustí) - CP 07015 - Tel. 

971 708 733. 
- OAC SANT FERRAN. Av. de Sant Ferran, 42 (ed. Policia Local) - CP 07013 

- Tel. 971 225 900. 
- OAC SON FERRIOL. Av. del Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971 426 

209. 



- OAC SON MOIX. Camí de la Vileta, 40 – CP 07011 – Tel. 971 225900. 
-   
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 d’abril de 2019, a les 
14 hores. 
 
Contacte: Negociat de Cultura, Tel. 971 723 083, a/e: negcultura@palma.cat  
 
Presentar propostes suposa l’acceptació d’aquestes condicions. 
 
7. Pagament del preu i forma 
 
L’abonament del preu es tramitarà en el moment de finalitzar la restauració i 
lliurar la corresponent factura conformada a l’Ajuntament de Palma, abans de 
dia 10 de desembre. 
 
 
 
 
 


