INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL
CONTRACTE BASAT PER A L’EXECUCIÓ DE OBRES RAM 2021, ALS SERVEIS
TERRITORIALS A LA CATALUNYA (VI): INSTITUT ALEXANDRE DE RIQUER (CALAF) I
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE L'ANOIA (IGUALADA), CLAU XMH-21506.
Antecedents
En data 5 de juliol de 2021, s’aprovà el projecte relatiu a les obres RAM 2021, als Serveis
Territorials a la Catalunya (VI): Institut Alexandre de Riquer (Calaf) i Centre de Recursos
pedagògics de l'Anoia (Igualada), clau XMH-21506.
S’ha adjudicat i formalitzat l’Acord Marc que estableix els requisits i condicions que regeixen
l’adjudicació dels contractes basats per a l’execució de les obres RAM d’equipaments públics
del Departament d’Educació.
Les disposicions específiques de les obres de referència són:
1) Objecte del contracte
L’objecte del contracte inclou l’execució de les obres de RAM als centres: Institut Alexandre de
Riquer (Calaf) i Centre de Recursos pedagògics de l'Anoia (Igualada).
2) Dades econòmiques
El pressupost i valor estimat del contracte basat detalla tots el conceptes definits a l’article 100 i
101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades
de l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 261.866,07 euros (IVA no inclòs),
d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.
El valor estimat del contracte basat coincideix amb el pressupost base de licitació.
3) Termini del contracte
La durada prevista del contracte és de 2 mesos, d’acord amb l’aprovació del projecte per part
del Departament d’Educació, de data 5 de juliol de 2021, comptadors a partir de la data de
formalització de l’Acta de replanteig.
Possibilitat de pròrrogues del termini assenyalat inicialment, segons el previst en la clàusula 32
del PCAP de l’Acord Marc, relativa al compliment del termini d’execució d’obres.
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