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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PREPARACIÓ, 
IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIÓ D'UNA COL·LECCIÓ DE TRES 
LLIBRES SOBRE EL REPARTIMENT DE MALLORCA DESPRÉS DE 
LA INCORPORACIÓ DEL NOU TERRITORI A LA CORONA 
D’ARAGÓ. 
(Exp. 5/2006).  
 
 
 
1. Objecte de la contractació: 
 

- L'objecte d'aquest contracte és la preparació, impressió i enquadernació d'una 
col·lecció de tres llibres sobre el Repartiment de Mallorca després de la 
incorporació del nou territori a la Corona d’Aragó, obra del Sr. Guillermo 
Rosselló Bordoy, conservador de museus i ex-director del Museu de Mallorca, 
la qual inclou la reproducció en facsímil de diversos texts originals en aràbic-
llatí i català del “Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei”, que es 
custodia a l’Arxiu del Regne de Mallorca. Es disposa de l’adient autorització del 
Ministerio de Cultura. 

 
- L’obra es dissenyarà seguint la col·lecció iniciada a la legislatura anterior, els 

Documents Cabdals del Regne de Mallorca. 
 
 
2. Contingut:  
 

- Els tres llibres objecte del contracte son els següents: 
 
A: Volum introductori, d’unes 88 pàgines. 
 
B: Còdex àrab-llatí ARM s/n, d’unes 124 pàgines amb 58 facsímils. 
 
C: Còdex català ARM 18, d’unes 432 pàgines amb 364 facsímils. 
 
 

- La publicació es durà a terme en base als texts i facsímils aportats per l’autor 
de l’obra Sr. Rosselló Bordoy. S'hauran d’identificar els documents, títols, 
edicions i manuscrits antics, realitzar les sessions fotogràfiques necessàries 
dels documents a publicar, digitalitzar el material i, en definitiva, tots els 
treballs adients per aconseguir una edició de qualitat. 
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- El disseny i la maquetació de les publicacions, així com les rectificacions, 
tractament d’imatges i la manipulació d’arxius, es realitzaran per un equip de 
reconegut prestigi professional a nivell nacional. 

 
- Les proves originals dels tres llibres i l’estoig es lliuraran al Parlament de les 

Illes Balears dintre els 21 dies naturals següents a la firma del contracte.  
 

- Els licitadors presentaran els esbossos de la col·lecció a nivell creatiu, de 
qualitat, comprensió, etc. per a la seva valoració pels tècnics de la institució.  

- Així mateix, a l’oferta del licitador hauran d´enumerar-se els equips humans i 
materials de que es disposi per dur a terme l’objecte del contracte.  

 
3. Descripció:  
 

 
- Els tres llibres tindran una mida tancada, de presentació, de 29 x 25.5 cm. 

 
- L’enquadernació serà de "tapa dura" de cartró de 2.5, folrat de paper de 170 

gr., imprès a 4 tintes i plastificat mate i llom rodó amb capçades. 
 

- La presentació serà amb un estoig de cartró de 2.5 folrat de paper de 170 gr. 
i estampat i retràctil unitari, per la col·lecció dels tres llibres. 

 
- Les tapes, a l'interior, aniran amb guardes sobre paper Fredigoni de 40 gr. a 4 

tintes. 
 

- Als interiors dels llibres, les pàgines tendran format 28 x 24 cm., aniran 
impreses a 5+5, tot amb paper estucat printoart aossat de 170 gr. 

 
- Es farà una tirada de 1.000 exemplars, tots en català. 

  
- L'embalatge dels llibres, serà amb cartró adequat per al seu transport.  

 
4. Preu: 
 

- La despesa màxima es fixa en 123.500 €, IVA inclòs. 
 
5. Dia i lloc de lliurament: 
 

- El termini de lliurament de la col·lecció serà de 42 dies naturals següents a 
la firma del contracte, poguent-ne fer entregues parcials d’un mínim de 100 
col·leccions completes. 

 
- El lloc de l’entrega serà a l’edifici seu del Parlament de les Illes Balears, carrer 

Conqueridor núm. 11 de Palma. 
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6. Obligacions del contractista: 
 

- El contractista serà responsable de qualsevol accident personal, dany o 
perjudici que es produeixi com a conseqüència del transport de l’edició objecte del 
present encàrrec. 

 
- El subministrament es durà a terme amb estricta coordinació amb el 

Parlament de les Illes Balears. 
 

- Serà a càrrec de l'adjudicatari el transport dels exemplars al lloc indicat al 
punt cinquè.  

 
7. Director del contracte: 
 

- El director del contracte és el President del Parlament de les Illes Balears o 
persona en qui delegui. 

 
 
Palma, 5 d’octubre de 2006 
 
 
 
 
 
Francisco José Ponce Izquierdo  
Cap del Gabinet de Presidència 
 


