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Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, que actua com a presidenta.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres de la
Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de Règim
Interior de la Corporació.
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3 de juny de 2016
13:15

També hi assisteix el senyor Quim Duarte, amb DNI 40302396W, en representació de
l'empresa Comercial Paperera i Materials d'Oficina, SL.

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I DE PRESENTACIÓ D'INFORME DE
SOL·LICITUD D'ACLARIMENTS

L'objecte de la sessió és la presentació de l'informe de sol·licitud d'aclariments a l'empresa
Office Depot, SL, amb NIF B80441306.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia de 30 de
març de 2016, i la secretària llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article
320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), l'article 21 del Reial decret 817/2009,
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

D'acord amb l'informe de 3 de juny de 2016 emès per la Cap de servei de Contractació i
Compres, l'empresa OFFICE DEPOT inclou al llistat de l'annex 3 alguns productes de la
seva marca pròpia que no estan identificats com a "marca blanca" al llistat, però a la
vegada fa referència a una altra marca, concretament BI-silique, i  adjunta totes les fitxes
tècniques d'aquests productes que són de la marca BI-silique. No obstant, no queda clar
que no es tracti de productes de marca blanca. 

 Que es demani aclariment a OFFICE DEPOT, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils, per
tal que es pronunciï sobre sí, aquests productes del llistat s'oferten per part de l'empresa
OFFICE DEPOT sota la seva marca blanca, o no obstant, es tracta de productes d'una altra
marca, en aquest cas BI-SILIQUE, i que es pronunciï sobre si aquesta és o no és marca
blanca de l'empresa. 

Advertir que en tot cas no es poden modificar els termes de l'oferta. 

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a un quart i cinc de
dues del migdia, i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

La presidenta


