
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 12 de desembre de 2022 
 
Activitats institucionals  
 
- 12/12/2022 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. 

 
-12/12/2022 La Cambra de Contractistes amb BIMSA 

El Secretari General, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, es va reunir amb la senyora Eva 
López, cap del Departament Jurídic i Contractació, i Esteve Piazuelo, director de 
Planificació i Gestió d’Inversions, de BIMSA per tractar diverses qüestions relatives 
a la contractació d’obres d’aquesta empresa pública. 

 
- 12/12/2022 Junta Directiva CCOC 
 
- 12/12/2022 Dinar del soci 

La Cambra de Contractistes, seguint la seva tradició de cada any, va tornar a 
celebrar el dinar de Nadal amb els seus associats. 

 
- 13/12/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 

El Secretari General assistí telemàticament a la reunió de Secretarios Generales de 
la Confederación Nacional de la Construcción. 

 
- 13/12/2022 La Cambra de Contractistes amb el CATEB 

El Secretari General va participar a la jornada organitzada pel Col·legi de 
l’Arquitectura Tècnica de Barcelona titulada ’25 anys de vigència del RD 1627/1997’ 
 

- 13/12/2022 La Cambra de Contractistes amb la Direcció General de Patrimoni 
El President es va reunir amb el Sr. Josep Maria Aguirre, Director General  del 
Patrimoni del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
per parlar sobre la situació del sector i els programes de rehabilitació d’edificis 
públics de la Generalitat. 

 
- 13/12/2022 La Cambra de Contractistes amb d’ASINCA 

El President assistí a la tradicional Copa de Nadal que anualment organitza ASINCA 
 
- 14/12/2022 La Cambra de Contractistes amb el CAdIC 

El President, com a membre fundador del Consell Assessor d’Infraestructures de 
Catalunya i juntament amb altres membres d’aquest òrgan col·legiat, van visitar el 
ZAL per tal de conèixer de primera mà la situació actual de la mateixa, i va compartir 
el posterior dinar. 

 
- 15/12/2022 La Cambra de Contractistes al Cercle d’Infraestructures 

El President assistí a la jornada organitzada pel Cercle d’Infraestructures que va 
comptar amb la participació de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, la Excma. Sra. Raquel Sánchez.  



 
 
 
 
 
 
- 15/12/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 

El President va assistí a la reunió del Consejo de Gobierno de la Confederación 
Nacional de la Construcción. 
 

- 15/12/2022 La Cambra de Contractistes a la Comissió Classificació Empresarial 
El Secretari General va participar a la reunió de la Comissió de Classificació 
Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
- 15/12/2022 La Cambra de Contractistes a l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) 

El President va assistir a la celebració el Nadal organitzada per l’Associació de 
Consultors d’Estructures 

 
- 15/12/2022 La Cambra de Contractistes amb el GCOLL 

El Secretari General va ser convidat a la Junta Directiva del Gremi de Constructors 
de els Terres de Lleida per informar sobre diverses qüestions d’interès per a les 
empreses.  

 
- 16/12/2022 La Cambra de Contractistes al Cercle d’Infraestructures 

El President assistí la reunió del Patronat del Cercle d’Infraestructures. 
 

 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 19 de desembre de 2022 
 
- 19/12/2022 La Cambra de Contractistes amb els mitjans de comunicació 
 
- 20/12/2022 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 
 
- 20/12/2022 La Cambra de Contractistes a la Comisión Negociadora 
 
- 21/12/2022 La Cambra de Contractistes a la CEOE 
 
- 21/12/2022 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva 
 
 
 
 
 
 


