
  

 

 

 
 

 

 
 

ANUNCI  
DE LA PREVISIÓ DE CONCURSOS DE LICITACIONS  

DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS A REALITZAR PER  
LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA-COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL 

 
 
La taula tècnica d’anàlisi de la contractació de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, en 
la seva reunió de 26 de febrer de 2021, va aprovar la taula de previsió de licitacions de contractes de 
serveis i subministraments de la Fundació Museu del Cinema per als propers dos anys i que és la següent:  

 

Núm.  CONTRACTACIÓ FMC-CTM 
Valor anual 
aproximat  

ADHESIÓ A LA LICITACIÓ QUE EFECTUARÀ  L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA (correspondència amb l’epígraf de la taula de contractació 
de l’Ajuntament de Girona ) 

1 
Servei de neteja de les 
instal·lacions 16.066,00 € 

SI.  
490. Serveis de neteja 

2 
Control de qualitat del servei 
de neteja 258,87 € 

SI. 
113. Serveis de control de qualitat i assistència per a l'organització del 
servei de neteja d'edificis públics i locals de l'ajuntament de Girona, 
control i gestió de la central d'incidències i de la seva facturació 
mensual. 

3 Servei d’atenció a públic 9.958,80 € 

SI. 
Contracte agrupat d'ATENCIÓ AL PÚBLIC, aprovat en l'acta nº 12 de la 
Taula de Contractació 

4 

Servei de manteniment i 
recepció d’avisos en les 
alarmes d’intrusió incendis 909,05 € 

SI.  
342. Servei de manteniment, la recepció d'avisos i l'assistència en les 
alarmes d'intrusió dels edificis municipals, així com del subministrament 
dels recanvis de manteniment 

5 
Servei de manteniment del 
sistema d’extinció d’incendis 278,30 € 

SI.  
341. Serveis de manteniment preventiu, normatiu i correctiu i del 
subministrament dels recanvis derivats d'aquests de les instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equipaments 

6 
Servei de manteniment de la 
instal·lació elèctrica 1.000,00 € 

SI.  
321. Servei de manteniment preventiu de baixa tensió en equipaments 
municipals 

7 

Servei de subministrament 
de material fungible d’oficina 
i d’informàtica 1.502,30 € 

SI. 
449. Subministrament de material fungible d'oficina i informàtica 

 
Aquesta comunicació es realitza amb la voluntat d’informar a totes les possibles empreses licitadores de la 
previsió de concursos de licitació a realitzar per la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol 
durant els anys 2021 i 2022. Les dades facilitades són una mera previsió i no vinculant. Per aquesta raó, 
poden haver-hi variacions entre la previsió i les contractacions finals. Si en el decurs de l’any es preveu la 
realització de més concursos de licitació, es publicarà un nou document de previsions actualitzat.  
 

 
 
 
 
Joan Boadas i Raset 
Gerent de la Fundació Museu del Cinema 

 
Girona, 15 de març de 2021 
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