
 
 

REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 
Servei de Cultura 
 
 

Petició d’ofertes per al muntatge d’una exposició temporal al voltant de Tomás Harris 
a Can Balaguer. 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és la producció del muntatge de l’exposició al voltant de Tomás 
Harris a Can Balaguer, així com el seu desmuntatge. 

 
2. Especificacions tècniques del contracte 
 
L’empresa responsable del muntatge de l’exposició s’haurà de responsabilitzar de: 

- Embalatge dins contenidors rígids, trasllat d’anada i desembalatge de fins a sis 
peces ceràmiques i pintures de diferents punts de Mallorca. S’han d’aportar els 
embalatges necessaris, els quals, una vegada realitzats els transports, seran 
propietat de l’empresa adjudicatària, inclòs el material de protecció intern. 

- Confecció i instal·lació de fins a 40 cartel·les de mides aproximades 7 x 12 cm de 
muntades damunt cartró ploma.  

- Obertura, tancament i segellat de totes les vitrines incloses a l’exposició 
- Embalatge transport de tornada i desembalatge als punts de destí en finalitzar 

l’exposició. 
- Instal·lació de diversos gravats en vitrina vertical a confeccionar per penjar a la paret 

d’aproximadament 5 x 0,5 m, amb vasa de fusta damunt suport i paspartús de ph 
neutre. 

- Confecció i instal·lació a 6 m d’altura d’un panell amb la cronologia de mides 3 x 8 m. 
- Confecció i instal·lació de fins a 6 panells de 220,5 x 55,5 cm dins els marcs de 

metall propietat de l’Ajuntament, muntats amb velcro. 
- Instal·lació damunt cartró de ph neutre, amb paspartús, de fins a 18 gravats, 

protegits amb vidres de mides  51,5 x 76 cm  per a les 12 estructures propietat de 
l’Ajuntament dissenyades per al nivell superior de la sala d’exposicions temporals. 

- Confecció i instal·lació d’un plafó de forex anunciant l’exposició per al pati de Can 
Balaguer de mides 263,5 x 95,5 cm  

- Confecció i instal·lació a l’estructura preexistent d’un panell de forex de mides 2,20 x 
55,5 per a l’entrada de l’exposició,   

- Confecció i instal·lació d’una pantalla de 223 x 119 cm per a la façana anunciant 
l’exposició, muntada a l’estructura existent. 

- Desmuntatge de l’exposició i emmagatzematge dels elements inclosos dins la 
mostra. 

- L’empresa responsable del muntatge ha d’aportar tot el petit material com ara 
ferratgeria, velcro, material de segellat, productes adhesius, esquadres, filferro, i 
qualsevol altre que sigui necessari per a la instal·lació dels esmentats elements. 

 
Condicions per a l’execució del muntatge: 
 

- Totes les mesures dels elements a confeccionar i a emmarcar es verificaran in situ 
per l’empresa concessionària abans de realitzar les feines. 

- El muntatge es planificarà prèviament amb el personal de Can Balaguer.  
- No s’aparcaran al pati els vehicles dels muntadors. 
- Tot el personal de muntatge ha d’anar degudament identificat i ha de complir les 

normes de seguretat del centre. 
- El transport i embalatge de les peces es realitzarà sota la supervisió dels comissaris 

així com del restaurador/a responsable de la conservació preventiva a Can Balaguer. 
- Una vegada confirmat l’encàrrec, l’empresa de muntatge es posarà en contacte amb 

el departament de coordinació empresarial del servei de Riscs Laborals de 
l’Ajuntament de Palma per coordinar les seves actuacions. 



 
 

- L’empresa adjudicatària aportarà la maquinària necessària per a la realització del 
muntatge.  

- L’empresa adjudicatària observarà escrupolosament la normativa laborar pel que fa 
als treballadors participant en el muntatge. 

- L’Ajuntament de Palma no assumirà cap despesa extra generada pel contracte. Es 
prohibeix expressament la realització de qualsevol tasca no especificada en aquest 
document. 

- L’empresa de muntatge s’abstindrà de realitzar feines que li pugui indicar el 
dissenyador del muntatge, les quals no estiguin inclosses a la petició d’ofertes 
corresponent. 

-  
 
 
3. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació competent és el Regidor de Cultura, Patrimoni Històric, Memòria 
Històrica i Política Lingüística, conformement a 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 5.082€ amb IVA inclòs. El contracte s’adjudicarà a 
l’oferta més econòmica. 
 
5. Requisits del contractista 
 
Poden presentar ofertes les empreses dedicades a la realització de muntatges expositius 
amb experiència en institucions museístiques públiques de reconegut prestigi. 
 
6.Termini d’execució del contracte 
 
El treball s’haurà de realitzar al llarg de 2020. 
 
7. Forma de pagament 
 
El pagament dels treballs es realitzarà en diverses factures una vegada realizades les 
feines. 
 
8. Termini i lloc de presentació de les ofertes 
 
Les ofertes s’han de presentar dins els 15 dies hàbils següents a la publicació d’aquesta 
petició d’ofertes al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma a través dels següents 
mitjans:  
 

 
Les ofertes s’han de presentar dins els 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta 
petició d’ofertes al correu electrònic canbalaguer@palma.cat. 
 
Informació: 
Can Balaguer: canbalaguer@palma.cat. Tel. 971 22 59 00 ext. 1727 
 
 
 
9. Documentació a presentar 
 
S’ha de presentar la següent documentació: 
 



 
 

1. Oferta econòmica indicant les dades fiscals de l’empresa amb els conceptes indicats 
desglossats i el preu total.  

2. Declaració responsable de no estar inclòs en cap supòsit de prohibició de 
contractació amb l’administració pública, d’acord amb el model adjunt. 

3. Relació de feines de muntatge i transport d’exposicions realitzades en els darrers 
dos anys. 

 

 


