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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE CIMALSA 

 
 
A Barcelona, en la seu social a carrer Còrsega 273, en data 16 de novembre de 2021, a les 10 
hores es reuneix la Mesa de Contractació de CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA 
MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A., amb l’assistència de, com a Presidenta, la 
Sra. Fina Jarque Díaz, com a secretari el Sr. Jordi Tomàs i Ribera, i com a vocals la Sra. Carolina 
Guerrero Kandler, el Sr. Simó Batlle i Blanco i el Sr. Jordi Casasayas i Pomar, en relació al 
Procediment Públic de 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). 
 

La Mesa de Contractació, deixa constància del següent:  
 
I.- Que un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes a data d’ahir 15 de novembre de 2021, 
s’ha rebut una (1) oferta d’una empresa amb NIF X08785XXX que s’ha procedit a obrir en aquest 
acte i que inclou el següent contingut:  
 
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 

Llocs de treball previstos: 250 llocs a tres anys, en la seva majoria altament qualificats. A 10 anys 

s’ampliaran sobradament. 

 
 
II.- Que l’empresa que ha presentat aquesta oferta ha dut a terme a 11/11/2021 i acreditat les 
corresponents transferències bancàries en favor de CIMALSA com a garantia del present 
procediment, i ha aportat degudament complimentat i signat el Full de Sollicitud de Parcella per 
cadascuna de les dues parcelles per les que presenta oferta de compravenda. 
 
III.- Que l’oferta per les dues parcel·les i la seva forma de presentació s’ajusten als requisits 
establerts en el present procediment i atès això, aquesta Mesa l’accepta i la declara vàlida a tots els 
efectes.   
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Acte seguit, es dona per finalitzat l’acte d’obertura d’ofertes, del qual el Secretari estén aquesta acta 
que és aprovada i signada per tots els membres de la Mesa. 
 
 
 
 
___________________    ________________________      
 Sra. Fina Jarque Díaz         Sr. Carolina Guerrero Kandler          
  
 
 
 
 
 
 
___________________    ______________________ 
Sr. Simó Batlle i Blanco     Sr. Jordi Casasayas Pomar 
 
 
 
 
 
___________________ 
Sr. Jordi Tomàs Ribera 
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