
 
 

REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI, MEMÒRIA 
HISTÒRICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Servei de Cultura 
 
 

Petició d’ofertes per a la producció d’elements de senyalització per al pati i façana de 
Can Balaguer 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és la producció de set elements de senyalització per al pati i la 
façana de Can Balaguer. 

 
2. Especificacions tècniques del contracte 
 
Les tasques a realitzar són les següents: 
 
Retolació: 
 
2.1. Senyalització de la façana: 

1. S’han de confeccionar i instal·lar dues lones amb marcs d’alumini, segons el disseny 
adjunt, de mides aproximades 223 x 119 cm, amb perfileria Matrix Frame de 32 mm, 
de material tèxtil (polièster Samba elàstica) amb vora de silicona als 4 costats i 
impressió digital per sublimació. Un dels marcs ha de dur lones a les dues cares. 

2. Se n’ha de fer l’amidament in situ, prèviament a la producció dels elements. Per a 
realitzar l’amidament i la instal·lació s’hi ha d’accedir des del carrer, atès que 
aquests balcons no són accessibles des de l’interior. 

 
2.2. Confecció d’un expositor en planxa d’acer de 2 mm de gruixa, damunt bastidor en tub 
d’acer de secció 50x50 mm acabat pintat amb color RAL 90010 setinat, amb 4 potes 
regulables, cargolades al marc bastidor. Mides totals: 80 x 120 x 120 cm. Retolació de totes 
les cares amb vinil de tall. 
 
2.3. Confecció de quatre planxes de Phorex de 4 mm de gruixa amb impressió digital per 
fixar amb velcro a l’interior de marc existent de secció 20 x 20 mm. Mides totals: 220,5 x 
55,5 cm. Els marcs s’han de penjar al mur. 
 
2.4. Maquetació, confecció i instal·lació dels següents vinils: 

1. Vinil de tall per al canvi d’horaris a l’exterior, damunt vidre. Mides aproximades del 
bloc de text: 20 x 40 cm 

2. Vinils de tall amb icones per garantir la conservació de l’espai. Mides aproximades 
del bloc: 30 x 40 cm 

3. Vinil imprès amb nous horaris a l’interior del pati, sobre rètol ja existent. Mides: 30 x 
40 cm 

 
Il·luminació: 
 
2.4. Projector de calats, i calat per a projectar a paret interior d’escala, incloses l’alimentació 
elèctrica i la instal·lació, segons disseny subministrat pel dissenyador de la senyalització. 
 
3. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació competent és el Regidor de Cultura, Patrimoni Històric, Memòria 
Històrica i Política Lingüística, d’acord amb la delegació de competències de la Junta de 
Govern de Palma. 
 
 
 



 
 

 
 
 
4. Valor màxim del contracte i criteri d’adjudicació 
 
Aquest contracte té un valor màxim de 3.185 €, amb IVA inclòs. El contracte s’adjudicarà a 
l’oferta més econòmica. 
 
L’import màxim per als treballs de retolació és de 2.085 €, amb IVA inclòs. 
 
L’import màxim per a la confecció del calat és de 1.100 €, amb IVA inclòs. 
 
 
5. Termini d’execució del contracte 
 
El treball s’haurà de realitzar dins el termini de 15 dies a partir de l’adjudicació del contracte i 
de la recepció dels texts i de les imatges necessaris per a la seva realització. 
 
6. Forma de pagament 
 
El pagament d’aquestes feines s’abonarà en una factura per a cadascun dels treballs, una 
vegada realitzada la feina, dins el termini legalment establert. 
 
7. Termini i lloc de presentació de les ofertes 
 
Les ofertes i la documentació s’han de presentar dins els 5 dies hàbils següents a la 
publicació d’aquest document al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma. 
 
Les sol·licituds, acompanyades amb el projecte, es poden presentar: 

- en format digital, a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Palma 

- presencialment, a qualsevol registre de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de Palma. 

o OAC Cort (pl. de Santa Eulàlia, 9) 
o OAC Sant Ferran 42 (Quarter de la Policia Local)  
o OAC L’Escorxador (c. de l’Emperadriu Eugènia, 6) 
o OAC L’Arenal (av. d’Amèrica, 11), OAC Avingudes (av. de Gabriel Alomar, 

18), 
o OAC Son Moix (camí de la Vileta, 40) 
o OAC Sant Agustí (c. de Margaluz, 30)  
o OAC Pere Garau (c. de Pere Llobera, 9) 

 
Per a preparar la documentació exigida els licitadors poden consultar la informació relativa a 
aquest contracte per correu electrònic a l’Ajuntament de Palma al següent correu: 
canbalaguer@palma.cat, o per telèfon a Can Balaguer (tel. 971 22 59 00, ext. 1727). 

 
8. Documentació a presentar 
 
S’ha de presentar la següent documentació: 
 

1. Oferta econòmica que indiqui les dades fiscals de l’empresa amb els conceptes 
desglossats, amb preus unitaris, i el preu total. Els contractistes es poden presentar 
només a un dels apartats (retolació o il·luminació), o a tots dos. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
2. Declaració responsable de no estar inclòs en cap supòsit de prohibició de 

contractació amb l’Administració pública, d’acord amb el model adjunt. 
 
 
Palma, 22 de maig de 2019 
 
 
       Assabentada i conforme 
La TAM Gestió Cultural     La coordinadora general de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 

 


