
 
 

REGIDORIA DE CULTURA, I BENESTAR SOCIAL 
Servei de Cultura 
 
 

Petició d’ofertes per al disseny d’una exposició al voltant de Tomás Harris a Can 
Balaguer. 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és el disseny del muntatge i material gràfic de l’exposició al 
voltant deTomás Harris a Can Balaguer. 
 
2. Especificacions tècniques del contracte 
 
S’hauran de realitzar els següents treballs de disseny gràfic i museogràfic 

- Imatge gràfica de l’exposició 
- Disseny del muntatge de la mostra: 

o Distribució en planta dels elements expositius 
o Composició de les vitrines 
o Supervisió de la il·luminació 

- Maquetació dels panells interiors de l’exposició de mides 220,5 x 55,5 cm, fins un 
màxim de sis panells. Es facturarà en funció del nombre de panells efectivament 
realitzats. 

- Disseny d’una vitrina vertical per penjar a la paret per a l’exposició de diversos 
gravats, d’aproximadament 5 x 0,5 m, amb vasa de fusta i paspartús de ph neutre 

- Maquetació de 40 cartel·les de mides aproximades 7,5 x 12 cm. Es facturarà en 
funció de les maquetes efectivament confeccionades.  

- Disseny i maquetació d’un plafó amb la cronologia de Tomás Harris de mides 
aproximades 8 x 4 m. 

- Maquetació d’un plafó anunciant l’exposició per al pati de Can Balaguer de mides 
263,5 x 95,5 cm  a instal·lar a l’estructura existent. 

- Disseny d’un plafó per a l’entrada de l’exposició de mides  220 x 55,5 cm. 
- Disseny i maquetació d’una pantalla per a la façana de l’edifici de mides 223 x 119 

cm. 
- Disseny d’un cartell mida A3 
- Disseny d’un díptic de mida A5 tancat amb informació sobre l’exposició i activitats 

complementàries 
- Disseny d’un banner per a la pàgina web municipal anunciant l’exposició 
- Disseny del catàleg de l’exposició: Proposta de disseny de les diferents seccions de 

la publicació, d’acord amb la imatge de la col·lecció Can Balaguer. La proposta 
s’adequarà a les característiques de les publicacions dels catàlegs artístics, 
presentant amb claredat els continguts, amb especial atenció a les imatges, les 
quals seran subministrades des de Can Balaguer. 

1. Mides aproximades del llibre tancat: 21 x 27 cm 
2. Nombre de pàgines: 100 pàgines + portades 
3. Il·lustracions: 60 

- Maquetació i lliurament d’art final a la impremta, prèvia autorització per part de la 
coordinació tècnica de Can Balaguer 

- Supervisió de la impressió a peu d’impremta. 
- Presentació de tot el material gràfic en format Pdf per a la seva publicació on line. 
 

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 4.235€ € amb IVA inclòs dels quals: 
 

- 484€ amb IVA inclòs corresponen al preu màxim del disseny gràfic del material de 
difusió  

- 3.721€ amb IVA inclòs, corresponen al preu del disseny de la resta d’elements 
 
El contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica. 
 
5. Termini d’execució del contracte 
 
Els treball s’haurà de realitzar dins 2020. 
 
6. Forma de pagament 
 
El pagament d’aquest préstec s’abonarà en una factura una vegada realitzada la feina, dins 
el termini legalment establert. 
 
7. Termini i lloc de presentació de les ofertes 
 
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 
 
8. Requisits del contractista 
 
Poden presentar ofertes a aquesta licitació les empreses dedicades a l’execució de treballs 
de disseny gràfic i museogràfic objecte de la convocatòria que acreditin un mínim de dos 
anys d’experiència en aquest sector. 
 
9.Documentació a presentar 
 
S’ha de presentar la següent documentació: 
 

1. Oferta econòmica indicant les dades fiscals de l’empresa amb els conceptes 
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 treballs realitzats en el camp del disseny gràfic i la museografia per a 
institucions públiques o de reconegut prestigi al llarg dels darrers dos anys. 
 
 

Palma, 15 de maig de 2020 
 

 


