
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 19 de desembre de 2022 
 
Activitats institucionals  
 
- 19/12/2022 La Cambra de Contractistes amb els mitjans de comunicació 

La Cambra de Contractistes juntament amb CONSTCAT (Associació Catalana 
d'Empreses Constructores d'Obra Pública), FOCONTA (Foment per el 
desenvolupament de la construcció i industria auxiliar de les comarques 
tarragonines), GCOLL (Gremi Constructors terres de Lleida), Gremi de Constructors 
de Barcelona i Comarques i la UEC (Unió d’Empresaris de la Construcció) van 
presentat als mitjans de comunicació una declaració pública demanant als 
responsables dels grups parlamentaris generositat i pro activitat  per a l’aprovació 
el més aviat possible dels Pressupostos  de la Generalitat per a l’any 2023. 

 
- 20/12/2022 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 

El President va assistir a la III Jornada organitzada per Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, S.A.U. i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) 
sobre el finançament de les infraestructures, els reptes i solucions contra la lluita 
climàtica. 

 
- 20/12/2022 La Cambra de Contractistes a la Comisión Negociadora 

El Secretari General, en representació de Catalunya, va assistir a la reunió de la 
Comisión Negociadora del VI Convenio General del Sector de la Construcción. 

 
- 21/12/2022 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva 

El Secretari General va participar a les reunions del Ple i de la Comissió Permanent 
de la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  
 

- 22/12/2022 La Cambra de Contractistes amb BIMSA 
El President, acompanyat dels senyors Joaquín García, de l’empresa Ferrovial, i 
Jordi Puigferrat, de l’empresa COPICSA, es van reunir amb els senyors Ricard Font, 
Director General, Esteve Piazuelo, director de Planificació i Gestió d’Inversions, i la 
senyora Eva López, cap del Departament Jurídic i Contractació, de BIMSA amb qui 
van reflexionar sobre la licitació de la referida empresa pública. 

 
- 22/12/2022 La Cambra de Contractistes al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 

El President assistí a la festa d’hivern organitzada pel Col·legi de Camins amb motiu 
de les festes de Nadal. 
 
 

CIRCULARS 
 
- Contractació 41/2022 “Contractació anual programada 2023” 
 
- General 18/2022 “Calendari de dies inhàbils 2023” 
 
 
 



 
 
 
 
- Laboral 26/2022 “Conveni de la Construcció de Barcelona. Signatures de les taules salarials per 

l'any 2022” 
 
- Laboral 27/2022 “Conveni de la Construcció de Barcelona. Comunicació de finalització d'obra. 

Publicació 
 
- Laboral 28/2022 “Contracte indefinit adscrit a obra. Codi d'extinció de la relació laboral” 
 
- Laboral 29/2022 “Calendari de festes locals a Catalunya per l'any 2023” 
 
- Medi Ambient 3/2022 “Ajuts a l’impuls de l’economia circular del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia” 
 
 
 

US DESITGEM BON NADAL I UN BON 2023 FARCIT 
D'ADJUDICACIONS! 

 

 
 
Recordar-vos que amb motiu de les festes nadalenques, les nostres oficines romandran 
tancades des del dia 26 de desembre fins al 1 de gener de 2023 (ambdós inclosos). Ens veiem el 
2 de gener.  
 
 
 
 


