
 
1.- IMATGES 
 
Dubte plantejat: 
 
Entenem que el gruix de les imatges del Breviculum seran les més rellevants. Ens 
agradaria saber quines són per tal de tenir una millor referència del material de partida 
amb el qual caldrà treballar. 
 
Resposta: 
 
Els licitadors tenen total llibertat per seleccionar les imatges que considerin segons la 
seva proposta. Les del Breviculum són les més rellevants: de les seves 12 
il·lustracions, se´n pot utilitzar qualsevol. Tant la selecció com el nombre d’imatges que 
inclogui cada projecte formen part de la proposta dels dissenyadors.  
 
Dubte plantejat: 
 
Entenem que pel tema audiovisual, a priori, no es parteix de res elaborat que ens fareu 
arribar sinó que es proposa la possibilitat de resoldre alguns dels elements en aquest 
format, tot i seguint la línea argumental expositiva i els seus elements. És correcte? 
 
Resposta: 
 
Pel que fa l’audiovisual, es planteja que el contingut sigui textual (aportat per l’IRL), 
gràfic (imatges aportades per l’IRL i imatges de proposta pròpia dels equips) i/o 
audiovisual. No és un requisit que es produeixin audiovisuals per l’exposició però si 
que es valorarà aquest recurs. Es demana una proposta visualment atractiva però els 
equips convocats tenen total llibertat per fer la proposta que considerin.  
 
 
2.- TEXTOS 
 
Dubte plantejat: 
 
Per fer-nos una idea dels continguts, comenteu que hi han 8 blocs temàtics amb 1000 
caràcters aproximats cadascun. A banda, entenem que hi haurà una introducció, així 
com els textos d’altres personalitats o crítics. Ens agradaria saber quines seran 
aquestes persones que aportaran opinions. Hi ha la possibilitat de disposar d’algunes 
referències per tal de fer-nos una idea de com són aquestes cites? I algun exemple 
textual d’algun dels blocs per saber de quin estil són?” 
 
Resposta: 
 
Els 8 blocs temàtics inclouen la introducció, segons s’estableix en la prescripció 4.2 del 
Plec de prescripcions tècniques (“Bloc 1. El món de Ramon Llull”). Aquests textos 
seran de caire divulgatiu. Pel que fa a les cites, tal i com s’indica als plecs, seran 
fragments de l’obra Llibre d’Amic e Amat o d’autors que parlin sobre Llull. A tall 
d’exemple (per si us pot ajudar a realitzar l’oferta), us fem arribar dos documents amb 
una selecció dels versicles de l’obra de Llull i de cites. Els textos definitius s’entregaran 
a l’adjudicatari.  
 
 
 
 



3.- SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL 
 
Dubte plantejat: 
 
“Què significa que “els serveis efectuats han d’acreditar-se documentalment, incloent 
una declaració de conformitat del destinatari que ha d’indicar: àmbit, import, lloc, data i 
destinatari”?  
 
Són els nostres clients que han de fer una carta? Podem entregar còpia dels 
contractes? 
Podem entregar un PDF amb imatges sobre els treballs efectuats en els últims cinc 
anys?” 
 
Resposta: 
 
Per tal d’acreditar la suficient solvència econòmica i financera, a l’annex V es demana: 
“la relació dels principals serveis o treballs efectuats en els últims cinc anys per un 
import similar (superior a 40.000 €). Els serveis efectuats han d’acreditar-se 
documentalment, incloent una declaració de conformitat del destinatari que ha 
d’indicar: àmbit, import, lloc, data i destinatari.” 
 
L’acreditació documental de la prestació d’aquests serveis es pot realitzar de diverses 
maneres sempre que aquesta inclogui una declaració de conformitat del destinatari i 
indiqui l’àmbit, import, lloc, data i destinatari. 
 
Generalment, aquesta acreditació es realitza mitjançant un certificat del destinatari del 
servei on fa constar la seva conformitat amb el servei que se li ha prestat i l’àmbit, 
import, lloc i data de prestació del servei. 
 
La còpia d’un contracte no acredita la conformitat del destinatari amb el servei que se li 
ha prestat. 
 
Un PDF amb imatges sobre els treballs efectuats en els últims cinc anys tampoc 
acredita ni la conformitat del destinatari, ni l’àmbit, import, lloc, data ni el destinatari de 
la prestació del servei. 
 
 
4.- INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES  LICITADORES 
 
Dubte plantejat: 
 
Nosaltres no tenim el certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya. És indispensable aquest certificat per la nostra candidatura? 
 
Resposta: 
 
No és indispensable estar inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat 
(ROLECE). 
 
La clàusula 18.1 del Plec de clàusules administratives diferencia entre la documentació 
que ha de presentar l’empresa proposada com a adjudicatària inscrita en el RELI o 
ROLECE (18.1.b) i la documentació que ha de presentar l’empresa proposada com a 
adjudicatària no inscrita en el RELI o ROLECE (18.1.a). 
 



5.-  FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Dubte plantejat: 
 
Podem enquadernar la documentació administrativa o la necessiteu sense 
enquadernar? 
 
Resposta: 
 
La clàusula 14 del Plec de clàusules administratives estableix que “és preferible que la 
documentació no s’entregui incorporada a carpetes d’anelles o altres contenidors ni 
tampoc grapada. S’entregarà numerada.” 
 
 


