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Unitat emissora: 
REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR 
SOCIAL - NEGOCIAT ESPAIS D’ART 

Codi orgànic 04.01.10.00 

Assumpte: 
Sol·licitud de pressupost de muntatge i desmuntatge 

Javier Peñafiel (obres no audiovisuals) 

Expedient Javier Peñafiel 

 

    Empreses destinatàries: empreses professionals del muntatge i desmuntatge d’obra d’art 
 

Lloc d’execució: Planta noble Casal Solleric: hall i 10 sales 

Dates del muntatge: entre el 18-27 de juliol a concretar. Nota: el pressupost no va per hores ni 

número d’operaris, sinó que ha de ser pressupost tancat per descripció de la feina. 

Inauguració: 28 de juliol horabaixa 

Tasques generals: 

 
 

- Desembalar 

- Distribuir obres seguint les indicacions del comissari/artista 

- Muntar les obres seguint les indicacions del comissari/artista 

- Il·luminar les obres, espai, vinils 

- Col·locar carteles 

- Retirada embalatges, neteja sales 

- Assistència a la inauguració 

- Aportar tots els materials de penjar siguin cintes, velcro, clau-ganxos, agulles, 

claus petits per imans, imans... 

 
 

Hall 

- Obra: Mera coincidencia: Col·locar unes fotocòpies en terra, sota la porta 

 
 

Sala 1 
 
 

- Obra Lectura multitudinal: penjar impressions de gran format sobre tela/lona: 9 

peces de 3 x1.5  metres aprox, amb puntes 

 

 

- Obra Despatrimonial ajudar a col·locar peces de roba sobre seients aportats pel 

Casal Solleric 

 

- Obra Palabra natal doméstica Penjar 3 fotografies emmarcades de 31,6 x 38,8 cm 
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- Obra Test de conversación Penjar 3 dibuixos emmarcats sobre paper fotogràfic 

110 x 150 cm 

 

- Obra Egolactante Radio Maltrato: penjar 6 peces de vinil de 110cm x110cm a 

paret subjectades amb imans 

 

- Obra Víctimas de señalética: 3 pancartes de mides diverses enterra (sala 1, sala 4 

i altre) 

 

 
Sala 2 (vídeo, ho faria una empresa d’audioviduals) 

Obra: Voz contraria: instal·lar sobre una plataforma a produir (40 x 80 x 5 cm h) pel 

pintada de color gris com el terra del Solleric, un trineu de 30 x 30 x 70 cm amb llibres dedins 

Sala 3 

- Obra Tantos por ciento, penjar a la paret 10 lones amb puntes de mides 90 x 60 

cm cadascun 

 
 

Sala 4 

- Obra Latido antecedente penjar 20 peces ovalades de 30 x 24 cm amb velcro 

(aportar velcro) 

- Vídeo ho faria una empresa d’audiovisuals 

 

 
 

Sales 5-6 (vídeo, ho faria una empresa d’audiovisuals) 

 

Sala 7 Intimidad privada de vida. Ayudar al artista a colocar 20 peces A5 que duen una fusta 

que va amb velcro a la paret (incloure velcro) 
 
 

Sala 8 

- Obra Mi alegría, tu similitud Penjar 7 dibuixos sobre tela de mides diverses 

(2’70 x 1’70 m aprox). Aportar un llistó perimetral, on adhesivar la tela + 

puntes. 

 
 

Salas 9 /10 
 
 

- Obra libros artista varios: instal·lar una taula amb llibres i 2 atrils amb llibres 

- Obra Conquista bàsica, Violencia sostenible, Violencia transitable 3 sèries de 

papers/fotografies. 21 papers en total mides 63 x 90 cm (penjar amb agulles) 

 (vídeo, ho faria una empresa d’audiovisuals) 

 
 

Finestres (sala lligador): 

- Obra: Narra ropa, instal·lació de papers de cotó i cel·lulosa sobre els vidres de 

la finestra per part de l’artista (incloure cinta no corrosiva i reversible que no 
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faci malbé els vidres) 

 

Instal·lar vitrina aportada pel Casal Solleric 
Assistència a l’artista en la instal· lació 

--------------------------------------------------------------------------------
Desmuntatge (pressupost apart) Dates desmuntatge: 17-19 octubre 

Nota: el pressupost no va per hores ni número d’operaris, sinó que ha de ser pressupost tancat 

per descripció de la feina. 

 
Tasques: 

Despenjar, desinstal·lar totes les obres i embalar-les per al seu transport. 

Retirar cartel·les, vinils de la paret 

Tapar forats i retocar 

 

 
Presentació d’ofertes amb totes les dades fiscals i de contacte de l’empresa, dirigit a 
Negociat Espais d’Art, Ajuntament de Palma, CIF P0704000I, Plaça de Cort, 1, 07001, 
Palma 
1 pressupost per al muntatge per un import màxim de 2.500 euros IVA inclòs (inclosos els 

materials necessaris per al mateix) 

1 pressupost per al desmuntatge per un import màxim de 2.000 euros IVA inclòs 

 

Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils des del dia següent a la data de publicació 

al perfil del contractant 

 

Presentació d’ofertes a administracio.solleric@palma.cat amb còpia a 

ainamaria.bauza@palma.cat; mariadelpilar.pujol@palma.cat; carolina.vicente@palma.cat 

 

Podeu enviar els vostres dubtes a  

 ainamaria.bauza@palma.cat; mariadelpilar.pujol@palma.cat; carolina.vicente@palma.cat 

Telèfon 971722092 


