Procediment: Concurrència d’Ofertes per a la comercialització mitjançant compravenda
de dues futures parcel·les d’ús logístic industrial en el sector “LOGIS MONTBLANC” al
municipi de Montblanc (Tarragona).

Tràmit: Resolució d’adjudicació del procediment
ENRIC TICÓ I BUXADOS, President i Conseller Delegat de CIMALSA, per mitja de la present i,
atès:


el contingut de l’anunci, del Document de Condicions i resta de documents del
procediment de referència,



el contingut de l’única oferta presentada en el procediment, que inclou una oferta per la
Parcella LI-1 i per la Parcella LI-3 i que ha estat declarada vàlida i acceptada per la
Mesa ,



el contingut de l’’informe de valoració interna d’oferta única elaborat en data 16/11/2021
pel Sr. Jordi Fornós Asens, .



el contingut de les dues actes de la Mesa de Contractació de data 16/11/2021
d’obertura d’ofertes i de proposta d’adjudicació respectivament,



I les facultats delegades per l’òrgan de contractació de Cimalsa,

RESOLC adjudicar les futures parcel·les del procediment de referència, a transmetre per mitjà
de compravenda, en favor de GESDIP SAU amb NIF A08785826 i domicili a Les Masies de
Voltregà (08508 Barcelona) carretera C-17z km 73, amb subjecció a les següents condicions:
Oferta per la Parcel·la LI-1 del LOGIS MONTBLANC
Preu: 82,10€/m2 IVA no inclòs
Volum d’inversió: 16.000.000€
Activitat: logística de distribució alimentària
Llocs de treball previstos: 220 llocs a tres anys, en la seva majoria altament qualificats. A 10
anys s’ampliaran sobradament.
Oferta per la Parcel·la LI-3 del LOGIS MONTBLANC
Preu: 82,10€/m2 IVA no inclòs
Volum d’inversió: 32.000.000€
Activitat: logística de distribució alimentària
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Llocs de treball previstos: 250 llocs a tres anys, en la seva majoria altament qualificats. A 10
anys s’ampliaran sobradament.

I que es facin les oportunes notificacions als interessats i es publiqui a la web de CIMALSA
Barcelona, a 17 de novembre de 2021
Enric Tico Buxados DNI 46328667C (SIG)
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Enric Ticó i Buxados
President i Conseller Delegat - CIMALSA
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