
 

DONA. PAULA COSTAS ROMERO, SECRETARIA XERAL DO EXCMO. CONCELLO DE VILAGARCÍA 
DE AROUSA.  

 
CERTIFICO.- Que pola XUNTA DE GOBERNO LOCAL, en sesión celebrada o día 11 de novembro  de 

2008, adoptouse, entre outros, o seguinte acordo: 

 

“ASUNTOS DE URBANISMO, OBRAS E SERVIZOS.-  

B) OBRAS, SERVIZOS, CONTRATACIÓN MUNICIPAL E OUTROS: 

Vista a proposta da Mesa de Contratación, a Xunta de Goberno Local acorda: 

� A adxudicación provisional do contrato de �Xestión e Prestación de Servizos na 
Oficina Técnica Municipal de Rehabilitación e Renovación Urbana-Portelo Unico de 
Vivenda do Concello de Vilagarcía de Arousa�, cun tipo de licitación de 60.000,00 � (IVE 

excluído) e de 69.600,00 � (IVE incluído), á Empresa Lumieira Rehabilitación e Renovación 
Urbana, S.L., conforme á súa oferta, é dicir, polo prezo de 60.000,00 � (IVE excluído) ó que 

corresponde un IVE de 9.600,00 �, polo que o importe total, IVE incluído, ascende á cantidade 

de 69.600,00 �. 

� Comunicarlle ao interesado que, no prazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde o 

seguinte á publicación da adxudicación provisional no perfil de contratante, deberá presentar 

conforme ao disposto na Cláusula 13.10 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares a 

seguinte documentación: 

o Documentación xustificativa de atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas 

tributarias (Administración Estatal, Autonómica e Local) e coa Seguridade Social. 

o Certificación de alta no IAE no exercizo e no enderezo fiscal ou lugar de obra e recibo 

acreditativo do aboamento do derradeiro recibo do imposto acompañado dunha declaración 

responsable asinada polo licitador na que se faga constar que non se dou de baixa na 

matrícula do citado imposto. Ou no seu caso declaración xustificativa de estar exento de este 

imposto. 

o Resgardo acreditativo da constitución na Tesourería Municipal de garantía por importe 

do 5% do prezo de adxudicación do contrato excluído o IVE. 

 

 � 

 

E para que conste e a súa unión ó expediente, coa salvidade prevista no Artigo 206 do 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 

expido a presente en Vilagarcía de Arousa a  doce de novembro de dous mil oito. 


