
 

 

 

 

 

Negociat Espais d’Art – Casal Solleric   

Passeig del Born, 27, 07012 Palma 

971 72 20 92 administracio.solleric@palma.cat 

SOL·LICITUD DE PRESSUPOST DE TRANSPORT D’ANADA I TORNADA DE L’EXPOSICIÓ 
DE MIREIA SALLARÈS “ELS NOSTRES PROBLEMES” 
 
 
Tipus de servei: transport d’art especialitzat 
 
Preu del contracte: 6.363,64 euros (IVA no inclòs). Preu total entre l’anada i la tornada. 
S’han de presentar dos pressuposts independents, un per l’anada i un per la tornada. 
 
L’ANADA DES D’AQUESTS 5 PUNTS I LA TORNADA TOT BÉ AL MAGAGTZEM DE 
FELTRERO BÉ A L’ESTUDI DE L’ARTISTA. 
 
A la descripció de la recollida s’indica els embalatges existents de les obres i el que 
s’hauria d’embalar. 
 
 
Almacén Feltrero 
P.I. Fonollar Nord 08830 Sant Boi de Llobregat, (Barcelona) 
 
 

- 1 embalatge professional existent de fusta de 250x90x25cm. Pes aproximat 80kg. 
Conté neó molt fràgil. Obrir capsa a l’entrega al Solleric 

- Estructura de suport del neó: potes de ferro 120 x 80 x 40 cm (a embalar bombolla i 
cartró) 

- Hi ha que embalar en bombolla i cartró i cantoneres gomaescuma: dos taulons de DM 
negre 200x100x3cm, 2 estructures ferro potes (122x77x82 cm) 2 vidres laminats de la 
mida dels taulons. Pes total aproximat 100kg. 

      -    7 tamborets de 5 kg cadascun, ja embalats en bombolla i cartó 
      -    4 flexos ja embalats en capsa de plàstic de 100x60x15cm. Pes aproximat 4kg 

-   12 fotografies emmarcades sense vidre, ja embalat en fusta (Tamany aprox. 85 x 50 x 
65cm) Pes aproximat 12kg 

      -   Embalatge existent professional de fusta (280 x 37x 20cm) Pes aproximat 10kg + capsa 
de 40 x 33  x 33 cm/ conté: Un cartell caixa de llum fluorescent, lletres de plàstic encolades (a     
          Ambdós costats) i estructura d’alumini. 

- Recollir 1 fotografia, embalatge professional de fusta existent de 150x 150 x 20cm. Pes 
aproximat 20kg. Desembalar-la a l’estudi de l’artista i substituir-la per una altra de l´ 
estudi de l´artista. Penjar la fotografia desembalada i embalar l’altra a la capsa original.  

 
 
Residencia estudio de la artista 
Badalona 08911 (es un primer pis) 
 
 

- 1 embalatge ja existent de bombolla de 50x50x85cm, Pes aproximat 2kg: conté bidó de 
plàstic. Reforçar amb capsa de cartró. 

- 1 embalatge ja existent en capsa de cartró de 43x30x30cm. Pes aproximat 1kg, conté 
vitrina con DVDs 

- Embalar amb bombolla i caixa de cartró: 2 ejemplars de la publicació del projecte, 2 
tassons de vidre, 1 cendrer de marbre. 

- 1 paquet de cartó rígid existent: conté 12 fotografies. Mides aprox. paquet: 60 x 60 x 10 
cm aprox. 1 kg  

- 12 fotografies ja embalades en plàstic de bombolles i caixes de cartró. Mides 
embalatge: 3 caixes de 35 x 35 x 35cm. Pes aproximat 3kg / cu 

- 1 mapa enmarcat. Mides embalatge existent: 180x140x5cm. Reforçar l’embalatge amb 
cartró. Es possible que es pugui aprofitar l’embalatge de la peça de paper de seda 
emmarcat (Veure Marc sis més abaix). 

- 1 diari emmarcat. Ja embalat en bombolla i cartró. Mides: 43x66x8cm 
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- Publicacions. Embalatge existent en capsa de plàstic transparent de 78 x 56 x 18cm 
Pes aproximat 8kg o carpetes, aportar capsa de cartó per guardar-les. 

- 1 fotografia. Embalatge existent en plàstic i cartó rígid amb cantoneres. Pes aproximat 
1kg / 125x83x7cm 

         - 10 publicacions ja embalades en capsa de plàstic transparent de 78 x 56 x 18cm 
     Peso aproximat 8kg 

 
Galeria Àngels Barcelona 
c/ Pintor Fortuny, 27 - 08001 Barcelona 
 
- Tres fotografies emmarcades amb fusta DM gris i metracrilat (110x100x 5cm c/u). Embalades: 
pendent de determinar embalatge galeria. 
Preveure embalatge tou de protecció (tissú, bombolla, cantoneres, cartó) 
 
Marc Sis 
Travessia de la Borriana, 6, 08202 Sabadell, Barcelona 
 
-  1peça de paper de seda emmarcada.Embalatge professional de fusta ja existent (Tamany 
150 x 200 x 15cm).  
- 1 fotografia ja embalada en bombolla i cartó. Mides embalatge: 105 x 75 x 5 cm 
 
Recinte Fabra i Coats 
Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona 

 
- Una taula: 170 x 82 x 78 h cm i una si cadira d’oficina. Es necessita embalar i camió 

plataforma per al seu trasllat. 
 
 
Entrega al Casal Solleric: Passeig del Born, 27, 07012, Palma (segona planta). Per a la tornada 
(recollida en segona planta Casal Solleric). 
 
Dates aproximades per fer el servei d’anada: 11-25 gener 2021 
 
Dates aproximades per al servei de tornada: a partir de 31 de maig 2021 
Nota: les obres estaran ja embalades per la seva tornada i s’haurà de fer el desembalatge de 
presentació en la destinació final. 
 
Les ofertes s’han de presentar per correu electrònic entre el 19 d’octubre al el 6 de novembre 

2020 a administracio.solleric@palma.cat; amb totes les dades fiscals de l’empresa, dirigit 

a Negociat Espais d’Art – Ajuntament de Palma, CIF, P0704000I, Plaça de Cort, 1, 07001, 
Palma. 
 
Condicions de pagament: les pròpies de l’administració pública.  
 
 
 
 
 
 


