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CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ
ANUNCI
de modiicació del Pla de treball anual per a l’any 2008 del Centre d’Estudis
d’Opinió.
En data 31 d’octubre de 2007, el Comitè de Supervisió i Seguiment va adoptar
l’Acord d’aprovació del Pla de treball anual del Centre d’Estudis d’Opinió per a
l’any 2008 que incloïa:
- Quatre baròmetres d’opinió política, que s’efectuaran els mesos de març, juny,
setembre i desembre de 2008.
En data 3 de març de 2008, el Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió, va
adoptar l’Acord d’aprovació del Pla anual de treball del Centre d’Estudis d’Opinió
per a l’any 2008 següent:
Pla Anual de Treball del Centre d’Estudis d’Opinió per a l’any 2008:
Dos Òmnibus amb una periodicitat semestral.
Debat de Política general.
Valoració de Govern.
Estudi qualitatiu per avaluar elements i continguts de la satisfacció i el descontentament amb la política: autogovern i identitat.
Estudi quantitatiu sobre les desigualtats de gènere en els àmbits social, familiar,
econòmic i polític.
En data 23 de juliol de 2008, el Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió
aprova modiicar el Pla de treball per a l’any 2008 afegint l’estudi següent:
- Una Enquesta sobre Capital Social
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l’ article 4.1 del
Decret 1/2005, d’11 de gener, pel qual es regula l’elaboració i la publicitat dels estudis
d’opinió de la Generalitat d’aplicació segons la Disposició inal segona, de la Llei
6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, mentre no es produeixi el
desenvolupament reglamentari de la mateixa.
Barcelona, 1 de setembre de 2008
JOAN RIGOL I ROIG
President del Consell Rector
(08.246.021)
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes de serveis per procediment
obert.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció Econòmica i Financera, Unitat
de Contractació.
—2 Objecte del contracte: l’execució dels contractes que s’especiiquen a l’annex,
que pertanyen als expedients que s’hi esmenten.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
—4 Pressupost base de licitació: el que s’especiica a l’annex per a cadascun dels
expedients que s’hi esmenten.
—5 Garantia provisional: la que s’especiica a l’annex per a cadascun dels expedients que s’hi esmenten.
—6 Obtenció de documentació i informació
El plec de clàusules particulars i la documentació complementària estaran exposats durant el termini de presentació d’ofertes a la pàgina web www.incasol.cat
i a les oicines de:
a) Entitat: Institut Català del Sòl, Unitat de Contractació.
b) Domicili: c. Còrsega, 289, entresòl A.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08008.
d) Telèfon: 93.228.60.00.
e) Telefax: 93.228.61.15.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: ins a la data límit de presentació d’ofertes.
Si escau, també estaran exposats als serveis territorials que s’especiiquen a
l’annex.
—7 Requisits especíics del contractista
a) Classiicació: no es requereix.
b) Altres requisits: els documents necessaris per acreditar la solvència econòmica
i inancera i tècnica són els que hi iguren al Plec de clàusules particulars.
—8 Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació
a) Data límit de presentació: ins a les 12 hores del dia 3 d’octubre de 2008.
b) Documentació que cal presentar: la que requereix el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Unitat de Contractació de l’Institut Català del Sòl, c.
Còrsega, 289, entresòl A, 08008 Barcelona, telefax 93.228.61.15.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos, comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors
respecte de les condicions o dels termes d’execució de l’objecte del contracte.
f) Nombre previst d’empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes:
-.
—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Català del Sòl.
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