
ANUNCIO FORMALIZACIÓN  
 
En cumprimento do disposto no artigo 154.1 da Lei 3/2011 de 14 de novembro, de 
contratos del Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización 
do seguinte contrato: 
  
Tipo de contrato: servizos 
Denominación: Servizo de asistencia xurídica ao concello 
Organo de contratación: Xunta de Goberno Local 
Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade 
Tramitación: ordinaria. 
Orzamento de licitación: 23.789,83 euros anuais (19.661,02 euros prezo sen IVE máis 
4.128,81 euros en concepto de IVE ao 21%). 
Data de adxudicación: 30 de xullo de 2014 
Adxudicatario: Victorino Fuente Martínez 
Importe de adxudicación:  

a) Retribución fixa:  
*Por evacuación de consultas e emisión de informes en asuntos de xestión 

ordinaria, cunha dedicación de 100 horas anuais, incluíndo seis desprazamentos ao ano, 
sen necesidade doutra xustificación = 15.381,36 euros (12.711,87 euros máis 2.669,49 
euros en concepto de IVE ao 21%). 
 (O pago por este concepto fraccionarase en doce partes iguais, co obxecto de 
expedir a factura mensual correspondente) 

b) Retribución variable: 
* Por hora de traballo adicional fóra do despacho (incluido tempo de 

desprazamento) = 145,20 euros (120 euros+25,20 euros en concepto de IVE ao 21%). 
*  Por hora de traballo en despacho, en asuntos de especial dificultade, que 

esixan estudio de antecedentes complexos e/ou aplicación de lexislación especial ou 
xurisprudencia = 108,90 euros (90 euros + 18,90 euros en concepto de IVE ao 21%) 

*Por desprazamento = 1,09 euros por quilómetro percorrido (0,90 euros + 0,19 
euros en concepto de IVE ao 21%). 

(O pago por estes conceptos realizarase trimestralmente, contra factura, que 
comprenderá o importe polos traballos realizados durante o trimestre, segundo as 
tarifas indicadas). 
Data de formalización: 31 de xullo de 2014 
Prazo de execución: A duración do contrato será dun ano que se computará a partir do 
día seguinte ao da súa formalización; se ben poderá prorrogarse por 1 ano, ata un 
máximo de 2 anos en total. 
 
 
 
 
 
 


