
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 12 de setembre de 2022 
 
Activitats institucionals  

 
- 12/9/2022 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball 

El President, en la seva qualitat de president de la mateixa, participà a la reunió 
constitutiva de la Comissió per l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona de Foment 
del Treball que té per finalitat cercar el consens de totes les Administracions 
Públiques pel desenvolupament d’aquesta infraestructura. 

 
- 12/9/2022 La Cambra de Contractistes amb Joaquim Llansó 

La Junta Directiva de l’entitat van celebrar un dinar homenatge al Sr. Joaquim 
Llansó per la seva dedicació com a president de l'entitat durant 8 anys de mandat i 
li van fer el lliurament de la ploma del centenari de la CCOC agraint-li la seva feina 
feta durant tots aquests anys. 

 
- 12/9/2022 Junta Directiva CCOC 
 
- 13/9/2022 La Cambra de Contractistes a la Xarxa 

El President va ser entrevistat en directe per la Xarxa per parlar sobre la nova 
comissió de l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona de Foment del Treball. 

 
- 13/9/2022 La Cambra de Contractistes amb TV3 

El President i la Cap de Comunicació de l’entitat van rebre al senyor Oscar Armengol 
del departament d’economia dels serveis informatius de TV3 on van reflexionar 
sobre la situació de les empreses constructores a Catalunya. 

 
- 13/9/2022 Comissió Jurídica 

Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que 
afecten a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la 
problemàtica derivada de la revisió extraordinària de preus . 

 
- 14/9/2022 La Cambra de Contractistes amb l’Expansión 

El President i la Cap de Comunicació de l’entitat van rebre al senyor Artur Zanón, 
periodista de l’Expansión per parlar sobre la situació del sector de la construcció.  

 
- 15/9/2022 Comissió Medi Ambient i Energia 

Els membres de la Comissió analitzaren les novetats i problemàtiques en l’àmbit del 
medi ambient i l’energia. 

 
- 15/9/2022 La Cambra de Contractistes a l’UITP  

El President va assistí a la reunió de presentació del congrés de la UITP (Unión 
Internacional del Transporte Público) sota el títol ‘Global Public Transport Summit’ 
amb el lema ‘Bright light of the city’. 

 
- 16/9/2022 La Cambra de Contractistes amb el País 

El President va ser entrevistat pel senyor Dani Cordero del País, per parlar sobre la 
nova Comissió per l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona. 



 
 
 
 
 
 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 19 de setembre de 2022 
 
- 19/9/2022 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 
 
- 19/9/2022 La Cambra de Contractistes a la secció de Dret de la Construcció 
 
- 20/9/2022 La Cambra de Contractistes amb l’ACEIM  
 
- 21/9/2022 La Cambra de Contractistes a Infraestructures.cat 
 
- 22/9/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 
 
- 23/9/2022 Comissió de Seguretat i Salut 
 
 
 
 


