
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 7 de novembre de 2022 
 
Activitats institucionals  

 
- 7/11/2022 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 

El President assistí a la reunió tècnica de la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 
de Foment del Treball. 

 
- 7/11/2022 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 

El President va assistí al dinar del Comitè Executiu, i a les reunions de la Junta 
Directiva i de l’Assemblea General extraordinària de Foment del Treball Nacional. 

 
- 7/11/2022 La Cambra de Contractistes amb la Inspección de Trabajo 

El Secretari General, acompanyar de representants de l’Associació de Promotors de 
Catalunya i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, es va 
reunir amb la senyora Concha Pascual, directora territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en Catalunya, per abordar diverses qüestions d’interès 
per al sector. 
 

- 8/11/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 
El Secretari General assistí a la reunió de Secretarios Generales de la Confederación 
Nacional de la Construcción. 

 
- 9 i 10/11/2022 La Cambra de Contractistes al Saló de la Ocupació 

La Cambra de Contractistes va participar activament al Saló de l'Ocupació, com a 
part de la Confederació Catalana de la Construcció, participant al estand d’aquesta 
entitat per promoure l’interès de les persones treballadores en el sector de la 
construcció. Així mateix el President assistí a l’acte d’inauguració del Saló. 

 
- 10/11/2022 Seminari Fiscal 

La Cambra de Contractistes celebrà una nova edició del Seminari fiscal sota el títol 
“El tancament fiscal 2022 i aproximació novetats previstes 2023“. La benvinguda va 
anar a càrrec del nostre president i van participar al seminari els senyors Ignasi 
Ciutad, Inspector d’Hisenda i Cap d’equip d’inspecció a la Delegació Central de 
Grans Contribuents, i Joan Claret Pich, soci de de BNFIX PICH AUDITORS, i la senyora 
Carolina Mateo,  Responsable de fiscalitat internacional de BNFIX PICH tax legal. 
Tots ells van repassar les novetats fiscals més rellevants per les empreses 
contractistes del sector de la construcció en fer el tancament fiscal de l’exercici 
2022. 
 

- 10/11/2022 La Cambra de Contractistes a  l’ASCEM 
El President participà com a ponent a la jornada titulada “Encuentro anual de la 
construcción en acero. Perspectivas 2023”, organitzada per la Asociación para la 
Construcción de Estructuras Metálicas (ASCEM), exposant la perspectiva del client 
davant del sector. 

 
 
 



 
 
 
 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 14 de novembre de 2022 
 
- 14/11/2022 Junta Directiva CCOC 
 
- 15/11/2022 Comissió Jurídica  
 
- 16/11/2022 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori 
 
- 16/11/2022 La Cambra de Contractistes amb el CAdIC 
 
- 17/11/2022 Comissió de Medi Ambient i Energia 

 
- 17/11/2022 La Cambra de Contractistes al Corredor Mediterráneo 
 
- 17/11/2022 La Cambra de Contractes a la Junta Consultiva de Contractació Pública 
 
- 18/11/2022 La Cambra de Contractistes a l’ITeC 
 
 
CIRCULARS 
 
 
- Contractació 40/2022 “Revisió excepcional de preus. Incorporació de nous materials” 
 
- Laboral 21/2022 “Conveni de la Construcció de Barcelona. Signatura del calendari 2023” 

 
- Laboral 22/2022 “Conveni de la Construcció de Barcelona. Comunicació de finalització d'obra” 
 
- Laboral 23/2022 “Conveni de la Construcció de Barcelona. Oposició de la representació 

empresarial a la signatura de les taules salarials 2022” 
 
 
 

 


