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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 audiovisuals) 

Expedient Javier Peñafiel 

Empreses destinatàries: empreses professionals de muntatge /desmuntatge audiovisual 

Sales planta noble Casal Solleric 

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: 

 

- Instal·lar totes les peces des de 0 fins a la seva posada en marxa: instal·lar tots 

els suports de TV/projector, dur corrent, dur cablejat d’àudio, instal·lar altaveus, 

reproductors, fer les connexions necessàries. 

(nota el cablejat de corrent i d’àudio l’aportarà el Casal Solleric al igual que els 

aparells i cablejat de connexió) 

Tenir en compte que es poden muntar els projectors a paret, a sostre (a rails 

d’il·luminació amb barres, plataforma o similar) 

- Transportar un àudio de cd a format per reproduir dins sales i revisar tots els 

formats de vídeo per assegurar la seva reproducció correcte a totes les peces. 

- Assistència a roda de premsa i la inauguració 4 h aprox. 

- Incloure materials embelliment instal·lacions tipus canaletes o similar 

 

Sala 1 

- Egolactante, radio maltrato. Reproductor de so i altaveu 

Sala vermella 

- Obra Palacio Polifonía Vídeo amb so en obert en monitor dins el forat de la 

xemeneia 

 

Sala 2 (vídeo) 
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- Obra mera coincidencia projecció amb so en obert a paret  

 

Sala 4  

- Obra Locución Merchel Bachelet projecció mural o plasma amb so en obert 

 

Sales 5 i 6 

Obres Giro Postal 

Lectura de Rita sala 5 

Lectura de Javier sala 6 

Són dues projeccions amb so en obert projectades a paret format tondo (ovalat) 

 

Sala 9 

Es manté la instal·lació de vídeo actual, ajustant-la a l’ obra Quizá conveniente amb so 

en obert a paret.  

 

Salas 10 

 

1 vídeo en un plasma Las difíciles preguntas a la idea de ziudad amb so en obert 

 

 

Desmuntatge (pressupost apart) 

Dates desmuntatge: 17 -19 octubre 

Tasques: 

Despenjar, desinstal·lar totes les obres i suports i preparar els aparells, cablejats per 

emmagatzemar 

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

pressupost tancat per descripció de la feina. 

 

 

 

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 

1 pressupost per al desmuntatge 

Entre muntatge i desmuntatge l’import màxim es de 4.000 euros IVA inclòs 

   1 altre pressupost per material necessari per al muntatge per un import màxim de 1.000 euros 

IVA inclòs. 
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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 

 


