
 
 

     LICITACIÓ TRANSPORT DE DEVOLUCIÓ EXPOSICIÓ JAVIER PEÑAFIEL 

Què condiciona les teves ficcions? 

 

 
 
Memoria Justificativa 
 
La regidoría de Cultura i Benestar Social du a terme l’exposició de Javier Peñafiel Què 

condiciona les teves ficcions?  al Casal Solleric, fins al 4 de desembre 2022. 
L’Ajuntament de Palma no compta amb mitjans propis per a fer la devolució d’obra i per tant 
sol·licita ofertes a empreses especialitzades en transport d’obra d’art amb camió plataforma 
condicionat/climatitzat amb totes les condicions pròpies del transport d’obra d’art a nivel de 
conservació i seguretat de les obres, per fer aquest servei 
 
Recollida en Casal Solleric (segon pis) de les obres ja embalades i entrega a  Barcelona, incloent 
el desembalatge de presentació al destinatari per a la comprovació de l’estat de l’obra 
 
      
Caixa de fusta ¼ 
Mides 148 x 181 x 21 cm 
Pes total aprox 95 kg 
Conté 3 dibuixos emmarcats amb vidre 
 

 

Caixa de fusta 2/4 
Mides 148 x 181 x 21 cm 
Pes total aprox 74 kg 
Conté instal·lació diversos materials 
Conté enmarcació dibuixos amb vidre 
Conté caixa cartó amb peça paper enrotllada 

 

  
Caixa de fusta ¾ 
Mides 51 x 213 x 51 cm 
Pes total aprox 91 kg 
Conté 19 colaixos + caixa de cartró petites dimensions amb suports 
4 fotografies enmmarcades en vidre 

 

2 llibres més atrils  
Fotografia emmarcada 
Tub PVC amb 6 impressions enrotllades 
 

 

 

Caixa de fusta 4/4 
Medidas 55 x 75 x 60 cm 
Peso aprox 15 kg 
Conté llibres i trineu fusta petit format 
 

 

Tub de cartó (mides)  
200 x 18 x 18 cm 

 



 
 

     LICITACIÓ TRANSPORT DE DEVOLUCIÓ EXPOSICIÓ JAVIER PEÑAFIEL 

Què condiciona les teves ficcions? 

 

Conté  pancartes 
                                                                                 

  
 
Modalitat de viatge: viatge exclusiu en dates especifiques a concretar al mes de desembre a 
partir de la dia 12 sortida del Casal Solleric. Si sorgís la possibilitat per part de l’empresa de 
combinar aquest transport amb altres contingutsd’art al mateix viatge/camió cosa que abaratiria 
el servei, s’haurà de descomptar al preu final d’aquest. 
 
Tipus de procediment: contracte menor 
 
Preu màxim del contracte: 1652,89 euros + IVA  
 
Termini d’execució: desembre 2022 
 
Presentació d’ofertes amb totes les dades fiscals de l’empresa i de contacte, dirigit per correu 
electrònic a Negociat Espais d’Art-Ajuntament de Palma, CIF P0704000I, Plaça de Cort, 1, 
07001, Palma. Informació al 971722092 – Carolina Vicente Álvarez 
 
Presentacio d’ofertes a administracio.solleric@palma.cat amb còpia a 
carolina.vicente@palma.cat entre el 04/11 i el 18/11 de 2022 
 
 
 
 

 


