
 

 

 

 

 

Negociat Espais d’Art – Casal Solleric   

Passeig del Born, 27, 07012 Palma 

971 72 20 92 administracio.solleric@palma.cat 

Sol·licitud de pressupost del treball de fusteria i metal·listeria de l’exposició de 

Mireia Sallarès “Els nostres problemes”. 

Lloc de desenvolupament: Casal Solleric, Passeig del Born, 27, 07012, Palma.  

Es fará a la planta noble (segon pis). 

Dates de desenvolupament: gener 2021 per preparació del material, entre el 

18-29 de gener el muntatge a sales i a partir del 27 maig 2021 per desmuntatge 

i retirada del material 

Descripció de les feines: 

- Construcció i instal·lació a sales dels diferents elements segons plànols 

adjunts. S’ha d’incloure el transport fins al Casal Solleric 

- El plànol 13 indica on anirien els elements. Abaix d’aquest planol hi ha la 

llegenda amb els elements a fabricar 

             La resta de plànols són els detalls de construcció. 
 
Llegenda del plànol 13 (amb acabats i número d’elements): 
1-            Tancament del pas amb estructura de llata de pi folrada d'aglomerat 

ignífug, acabat amb pintura plàstica de color blanc. Cal fer dos 
tancaments. Un en aquesta sala (238 h x 116 cm) i un altre amb el 
mateix material a la darrera sala del circuit. Mides: 211 h x 96 cm 

 
2-            Bastidor de fusta de llata de pi pintada de blanc de 70x45mm (plànol 
03). 
3-            Banc de fusta format per bastidors de fusta i tauler Viroc gris (tauler 
de fibres de fusta i microciment) de 10mm de gruix amb les trobades tallades a 
45º(plànol 04). 
4-            Peanya de fusta formada de bastidors de llata de pi folrats de tauler 
Viroc gris (tauler de fibres de fusta i microciment) de 10mm de gruix amb les 
trobades tallades a 45º(plànol 06). 
5-            Banquet de fusta format per bastidors de llata de pi folrat de tauler 
Viroc gris (tauler de fibres de fusta i microciment) de 10mm de gruix amb les 
trobades tallades a 45º (plànol 07). 
6-            Paret de fusta d'aglomerat ignífug de 16mm de gruix a dues cares 
(amb les 4 cantonades amb les trobades tallades a 45º) contrapesada amb 
sacs de grava a l'interior, acabat amb pintura plàstica de color negre (plànol 08) 
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7-            Marc metàl·lic amb tub rectangular de 30x30mm, acabat amb esmalt 
negre mat (planol 09) 
10-         Paret de fusta d'aglomerat ignífug de 16mm de gruix a dues cares 
(amb les 4 cantonades amb les trobades tallades a 45º) contrapesada amb 
sacs de grava a l'interior, acabat amb pintura plàstica color RAL 7042 (plànol 
08) 
11-         Dues parets de fusta a una cara d'aglomerat ignífug  (amb les 2 
cantonades amb les trobades tallades a 45º)collada amb tirants de fusta a la 
paret de la sala acabada cara visible amb pintura plàstica color RAL 7042 
(plànol 10). 
13-         Marc metàl·lic no fixat al paviment de la sala, acabat amb vernís 
incolor de poliuretà satinat (plànol 14) 
14-         Paret de fusta d'aglomerat ignífug de 16mm de gruix a dues cares  
(amb les 4 cantonades amb les trobades tallades a 45º) contrapesada amb 
sacs de grava a l'interior acabada amb pintura plàstica de color blanc (plànol 
08) 
15-         Sis banquets de fusta format per bastidors de llata de pi folrat de DM 
tenyit de negre en massa (tipus Finsa o Valchromat) de 12mm de gruix amb les 
trobades tallades a 45º (plànol 07). 
18-         Peanya d'estructura metàl·lica vernissada mate de xapa de 3mm de 
gruix i tub de 15x15mm amb cargols de nivellació. (Pànol 12) 
  
Una vegada finalitzada l’exposició s’hauran de desmuntar tots els elements, 

retirar-los de les sales i reciclar-los. 

Termini de presentació d’ofertes: entre el 6 i el 23 de novembre 2020. 

Forma de presentació d’ofertes: enviant el pressupost amb totes les dades de 

l’empresa, dirigit a Negociat  Espais d’Art – Ajuntament de Palma, CIF 

P0704000I, Plaça de Cort 1, 07001, Palma, per correu electrònic a 

administracio.solleric@palma.cat 

Preu màxim: 14.990 euros + IVA 

 

 


