
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 9 de maig de 2022 
 
Activitats institucionals  
 
 
- 9/5/2022 Junta Directiva CCOC 
 
- 9/5/2022 Dinar del soci 

El dinar va aplegar una cinquantena de responsables de les empreses associades a 
l’entitat, els quals van compartir el dinar en un ambient distés i agradable 
intercanviant experiències i opinions.   

 
- 9/5/2022 Assemblea General  

Els membres de l’Assemblea General van aprovar unànimement la gestió de 
l’entitat durant l’exercici 2021 i les línies d’actuació per a l’any 2022. El senyor Isidre 
Gavín, secretari de Territori i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, va cloure l’acte. 

 
- 10/5/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 

El President va assistí a les reunions del Comité Ejecutivo i del Consejo de Gobierno 
de la Confederación Nacional de la Construcción a les  quals es va informar de 
situació en que es trobava la negociació del VII Convenio General del Sector de la 
Construcción. 
 

- 10/5/2022 La Cambra de Contractistes al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya  
El Secretari General i el Cap d’Estudis van assistir telemàticament a la presentació 
de les properes licitacions vinculades al desplegament de la xarxa pública de fibra 
òptica a Catalunya 

 
- 12/5/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 

El Secretari General va assistí a la reunió de Secretarios Generales de la 
Confederación Nacional de la Construcción, en la qual es van exposar les línies 
mestres del preacord adoptat en la negociació del VII Convenio General del Sector 
de la Construcción 

 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 16 de maig de 2022 
 
- 16/5/2022 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 
 
- 16/5/2022 La Cambra de Contractistes a TV3 
 
- 17/5/2022 La Cambra de Contractistes a la Confederació Catalana de la Construcció 
 
- 18/5/2022 La Cambra de Contractistes esmorza amb l’INCASÒL 
 
- 19/5/2022 Comissió de Medi Ambient i Energia 
 



 
 
 
 
 
CIRCULARS ENVIADES 
 
- Contractació 21/2022 ‘Revisió extraordinària de preus. Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona’ 
 
- Seguretat 3/2022 ‘Procediment d’actuació per als serveis de prevenció. En front a l'exposició al 

coronavirus. Actualització 5.5.2022” 

 
 

 


