
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 30 de gener de 2023 
 
Activitats institucionals  
 
- 30/1/2023 La Cambra de Contractistes al Fons de Gestió de Residus de la Construcció. 

El President va assistir telemàticament a la reunió de la Junta de Govern del Fons 
de Gestió de Residus de la Construcció. 

 
- 31/1/2023 La Cambra de Contractistes amb el Departament d’Acció Climàtica. 

El President assistí a l'acte de Crònica de la COP27 a Egipte: un món en ebullició, 
organitzat per Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
- 1/02/2023 La Cambra de Contractistes amb els mitjans de comunicació. 

La Cambra de Contractistes presentà als mitjans de comunicació el document titulat 
‘Informe de licitació a Catalunya 4t Trimestre 2022’ elaborat pels serveis tècnics de 
l’entitat. 

 
- 1/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció. 

El President va participar a la reunió del Consell d’Administració de la Gestora de 
Runes de la Construcció (GRC). En el transcurs de la reunió el van nomenar 
Vicepresident de l’entitat. 

 
- 1/02/2023 Comissió d’Empreses. 

El President, acompanyat del Secretari General i del Cap d’Estudis, es van reunir 
amb els responsables de les empreses associades amb qui va comentar les 
principals novetats que afecten al sector, així com les línies d’actuació de l’entitat. 
Prèviament es va celebrar el tradicional dinar.  
 

- 2/02/2023 La Cambra de Contractistes al Fútbol Club Barcelona (FCB). 
El President es va reunir amb els màxims responsables de l’Espai Barça per tal de 
traslladar la preocupació de l’entitat per les informacions aparegudes en relació al 
procediment d’adjudicació de les obres de renovació del Camp Nou i per l’execució 
de les mateixes.  

 
- 3/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió d’Infraestructures de Foment del Treball. 

El President va assistir a la reunió de la Comissió d’Infraestructures i Equipaments 
de Foment del Treball Nacional. 
 

- 3/02/2023 La Cambra de Contractistes al CAdIC. 
El President, juntament amb el Secretari General, va assistir a la reunió del Consell 
Assessor d’Infraestructures de Catalunya. 
 

- 3/02/2023 La Cambra de Contractistes amb la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals 
de la Construcció  
El President es va reunir amb el senyor Jordi París, president de la Cambra 
d’Empreses de Serveis Professionals de la Construcció, amb qui va reflexionar sobre 
la situació del sector de la construcció a Catalunya. 



 
 
 
 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 6 de gener de 2023 
 
- 6/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió per l’Ampliació de l’Aeroport 
 
 - 6/02/2023 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball.  
 
- 6/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Secció de Dret de la Construcció. 
 
- 7/02/2023 La Cambra de Contractistes a la CNC. 
 
- 7/02/2023 La Cambra de Contractistes amb FEMCAT.  
 
- 7/02/2023 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat.  
 
- 8/02/2023 La Cambra de Contractistes amb ASETRA.  
 
- 9/02/2023 La Cambra de Contractistes al Col·legi de Camins.  
 
- 9/02/2023 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori 
 
- 10/02/2023 La Cambra de Contractistes amb AGBAR. 
 
- 10/02/2023 La Cambra de Contractistes amb l’Autoritat Portuària de Tarragona.  
 

 
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Informe de licitació a Catalunya del 4t trimestre de 2022 
 
- 1/02/2023 EUROPA PRESS ‘La licitación pública de obras en Catalunya alcanzó los 3.964 

millones en 2022, según CCOC’ 
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-licitacion-publica-obras-catalunya-
alcanzo-3964-millones-2022-ccoc-20230201153024.html 

 
- 1/02/2023 EXPANSIÓN ‘Infraestructures y Adif llevan a la obra pública en Catalunya al nivel 

de 2010’ 
https://www.expansion.com/catalunya/2023/02/01/63dac6b6468aeb8a2e8b45c
1.html 

 
- 1/02/2023 EL PERIÓDICO ‘Las licitaciones de obra pública se dispararon un 34% en 2022’ 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20230201/licitaciones-obra-publica-
2022-cambra-contractistes-aumento-82261961 

 
- 1/02/2023 LA VANGUARDIA ‘Las licitaciones de obras en Cataluña crecieron un 34 % en 2022’ 

https://www.lavanguardia.com/vida/20230201/8724714/licitaciones-obras-
cataluna-crecieron-34-2022.html 

 
- 1/02/2023 REGIÓ 7 ‘La licitació d'obra pública s'enfila un 34% el 2022, fins a 3.964,5 milions’ 

https://www.regio7.cat/economia/2023/02/01/licitacio-dobra-publica-senfila-34-
82318951.html 
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- 1/02/2023 CRÓNICA GLOBAL ‘Los constructores celebran el pacto de presupuestos: "Incluye 

las tres grandes obres”  
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/constructores-celebran-pacto-
presupuestos-incluye-tres-grandes-obras_767666_102.html 

 
- 1/02/2023 CRÓNICA GLOBAL ‘La precampaña y los Next Generation disparan la obra pública 

un 34%”  
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/precampana-next-generation-
disparan-obra-publica-34-en-cataluna_767663_102.html  

 
- 1/02/2023 TV3 TELENOTÍCIES VESPRE  

Minut 1:01:34 https://www.ccma.cat/tv3/telenoticies/tn-vespre/ 
 
- 2/02/2023 ON ECONOMIA ‘L'alça del cost dels materials frena el 5,5% de l'obra pública a 

Catalunya’ 
https://www.elnacional.cat/oneconomia/ca/economia/55-licitacions-publiques-
queden-desertes-no-ajusten-preu_962667_102.html 

 
- 2/02/2023 EXPANSIÓN ‘Infraestructuras.cat y ADIF llevan a la obra pública a niveles de 2020’  

(Adjunt) 
 
- 2/02/2023 EL PERIÓDICO ‘La licitación de obra pública se disparó un 34% en 2022’ 

(Adjunt) 
 
- 2/02/2023 LA VANGUARDIA ‘La licitación de obra pública crece un 34% en Catalunya’ 

(Adjunt)  
 

 
CIRCULARS 
 
 
- Laboral 7/2023 ‘Cotitzacions socials per a l’any 2023’ 
 
- Medi Ambient 1/2023 ‘Utilització d’àrids reciclats’ 
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