
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUM D’ACTIVITATS. Del 26 de desembre de 2022 al 13 de gener de 2023 
 
Activitats institucionals  
 
- 29/12/2022 Junta Directiva extraordinària CCOC 
 
- 30/12/2022 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 

El President va participar en una reunió de treball amb Infraestructures.cat per 
parlar sobre la licitació de les obres de perllongament de la línia Llobregat -Anoia 
d’FGC a Barcelona. 

 
- 5/1/2023 Junta Directiva extraordinària CCOC 
 
- 9/1/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport Foment del 

Treball 
President, en la seva qualitat de president de la Comissió, assistí a les 
compareixences davant la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport de Foment del 
Treball. 

 
- 9/1/2023 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball 

El President assistí al dinar i a la reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball 
Nacional. 

 
- 10/1/2023 La Cambra de Contractistes amb l’INCASÒL 

El President es va reunir amb la Sra. Maria Sisternas, directora, i amb el Sr. Albert 
Civit, gerent, de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, per presentar la nova Junta 
Directiva de la CCOC i per parlar sobre temes relatius a la licitació d’aquesta entitat. 

 
- 10/1/2023 La Cambra de Contractistes amb la CNC 

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

 
- 10/1/2023 La Cambra de Contractistes a Betevé 

El President va ser entrevistat pel senyor Carles Molet, periodista de Betevé, per 
parlar sobre l’adjudicació del contracte d’obres de remodelació del Camp Nou. 
 

- 10/1/2023 La Cambra de Contractistes al CAdIC 
El Cap d’Estudis va participar a les reunions dels grups de treball de ‘Vies d’alta 
capacitat’ i ‘’Economia circular’ del Consell Assessor d’Infraestructures de 
Catalunya. 
 

- 11/1/2023 La Cambra de Contractistes amb el diari ARA 
El President va ser entrevistat per la senyora Marta Molina, periodista del diari ARA, 
per parlar sobre l’adjudicació del contracte d’obres de remodelació del Camp Nou. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
- 11/1/2023 La Cambra de Contractistes amb la Junta Consultiva 

El Secretari General va participar a la reunió del Comitè de Preus de Contractes de 
la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
- 12/1/2023 La Cambra de Contractistes amb la CNC 

El President va rebre al Sr. Pedro Fernández Alén, president de la Confederación 
Nacional de la Construcción per parlar sobre la problemàtica del sector de la 
construcció a Catalunya i Espanya. 

 
- 12/1/2023 La Cambra de Contractistes amb el PIREP 

La Cambra de Contractistes organitzar una jornada sobre el Programa d’Impuls a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics, PIREP, que va comptar a l’assistència del Sr. Josep 
Mª. Aguirre, Director General de Patrimoni, el Sr. Lluís Dalmau, Cap de l'Àrea 
d’Implementació de gestió d’immobles i serveis de suport i la Sra. Claudia Barinaga, 
Tècnica de l’Àrea d’Implementació de gestió d’immobles i serveis de suport. 

 
- 13/1/2023 La Cambra de Contractistes amb l’Expansión 

El President va ser entrevistat pel senyor Artur Zanón, periodista de l’Expansión, en 
relació a diverses qüestions que afecten al sector de la construcció a Catalunya. 
 

- 13/1/2023 La Cambra de Contractistes la Comissió 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. 
 

 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
- 10/1/2023 BETEVÉ ‘Els terminis de la remodelació del Camp Nou preocupen la Cambra de 

Contractistes d’Obres’ 
https://beteve.cat/esports/terminis-remodelacio-camp-nou-preocupen-cambra-
contractistes-
obra/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=beteve 

 
- 13/1/2023 ARA ‘El factor temps clau en l’elecció de la constructora’ (Adjunt) 
 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 16 de gener de 2023 
 
- 16/1/2023 Junta Directiva CCOC 
 
- 17/1/2023 La Cambra de Contractistes amb la Comissió Negociadora 
 
- 18/1/2023 Comissió de Costos i Índexs 
 
- 19/1/2023 Comissió de Medi Ambient i Energia 
 
- 19/1/2023 Jornada sobre la revisió excepcional de preus 
 
- 19/1/2023 La Cambra de Contractistes amb l’Institut Cerdà 
 

 

https://beteve.cat/esports/terminis-remodelacio-camp-nou-preocupen-cambra-contractistes-obra/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=beteve
https://beteve.cat/esports/terminis-remodelacio-camp-nou-preocupen-cambra-contractistes-obra/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=beteve
https://beteve.cat/esports/terminis-remodelacio-camp-nou-preocupen-cambra-contractistes-obra/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=beteve


 
 
 
 
CIRCULARS 
 
- Contractació 42/2022 “Contractació anual programada 2023 de Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, S.A.U” 
 
- Contractació 43/2022 “Guia per a l’aplicació de la revisió excepcional de preus” 
 
- Contractació 44/2022 “Tipus legal d’interès de demora” 
 
- Contractació 45/2022 “Classificació empresarial” 
 
- Contractació 1/2023 “Índexs oficials de revisió de preus any 2022” 
 
- Fiscal 5/2022 “Novetats fiscals a la llei de pressupostos generals de l’Estat per l'any 2023” 
 
- Laboral 30/2022 “Conveni de la construcció de les comarques de Lleida. Publicació de les taules 

salarials 2022” 
 
- Laboral 31/2022 “Conveni de la construcció de les comarques de Lleida. Publicació del calendari 

laboral 2023” 
 
- Laboral 32/2022 “Aportació empresarial pla de pensions any 2022” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




