
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 6 de gener de 2023 
 
Activitats institucionals  
 
- 6/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió per l’Ampliació de l’Aeroport. 

El 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. 

 
 - 6/02/2023 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball. 

El President va assistir al dinar de vicepresidents i a la posterior reunió de la Junta 
Directiva de Foment del Treball Nacional. 

  
- 6/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Secció de Dret de la Construcció. 

El Secretari General va participar a la reunió de la Secció de Dret de la Construcció 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

 
- 7/02/2023 La Cambra de Contractistes a la CNC. 

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

 
- 7/02/2023 La Cambra de Contractistes amb FEMCAT.  

El President es va reunir amb el Sr. David Marín, president de la Fundació Privada 
d’Empresaris de Catalunya (FEMCAT) qui va voler conèixer més a fons la Comissió 
de l’Ampliació de de l’Aeroport i amb qui reflexionà sobre la situació de les 
empreses.  

 
- 7/02/2023 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat.  

El President es va reunir amb el Sr. Oriol Güell, president d’Infraestructures.cat, per 
parlar sobre temes relacionats amb la situació actual i perspectives del sector de la 
construcció a Catalunya. 
 

- 7/02/2023 La Cambra de Contractistes al BETEVÉ.  
El President, en la seva qualitat de president de la Comissió de l’Ampliació de 
l’Aeroport, va participar en una taula rodona juntament amb la Sra. Bet Cauhé, 
Enginyera experta en aeronàutica i el Sr. Francesc Robusté, catedràtic de Transport 
de la UPC, per debatre sobre la “modernització” de l’aeroport de Barcelona-el Prat. 
 

- 8/02/2023 La Cambra de Contractistes amb ASETRA.  
El President es va reunir amb el Sr. Ignacio Rubio, president de la Asociación 
española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (ASETRA) 
qui es va interessar per la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport de Foment del 
Treball. 

 
- 9/02/2023 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori. 

El President, acompanyat dels Srs. Josep Mª Castro, de l’empresa OHLA, i Joan 
Domènech, de l’empresa Construccions Caler, es van reunir amb la Sra. Marina 
Berasategui, secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i les Sres. Elsa 



Ibar, directora de Programa i el Sr. Jordi Sanuy, director de Qualitat de l’Edificació i 
Rehabilitació de l’Habitatge, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), per 
parlar sobre la situació actual i perspectives del sector, parant especial atenció a la 
gestió dels ajuts a la rehabilitació amb fons europeus. 
 

- 9/02/2023 La Cambra de Contractistes al Col·legi de Camins.  
El President assistí a l’acte Camins.Confidencial organitzat pel Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Catalunya que va comptar amb la participació del Sr. 
César Trapote, professor i investigador en transport aeri de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

 
- 10/02/2023 La Cambra de Contractistes amb AGBAR. 

El President es va reunir amb el Sr. Àngel Simó amb qui va reflexionar sobre la 
situació actual i perspectives del sector de la construcció. 
 

- 10/02/2023 La Cambra de Contractistes amb l’Autoritat Portuària de Tarragona.  
El President va assistir a l’acte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible’ organitzat per 
l’Autoritat Portuària de Tarragona. 

 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 13 de gener de 2023 
 
- 13/02/2023 Junta Directiva CCOC 
 
- 14/02/2023 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 
 
- 14/02/2023 Comissió Jurídica 
 
- 15/02/2023 La Cambra de Contractistes al CAdIC 
 
- 15/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Pública 
 
- 16/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Roda de Premsa de la Comissió de l’Ampliació de 

l’Aeroport de Foment del Treball 
 

 
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
- 7/02/2023 BETEVÉ ‘Es reactiva el debat sobre el futur de l’aeroport del Prat | Ho analitzem 

amb tres experts’ 
https://beteve.cat/basics/es-reactiva-el-debat-sobre-el-futur-de-laeroport-del-
prat-ho-analitzem-amb-tres-experts/ 

 
CIRCULARS 
 
- Contractació 11/2023 ‘Contractació anual programada 2023 Grup Ajuntament de Barcelona’ 
 
- Contractació 12/2023 ‘Contractació anual programada 2023. Ajuntament de l'Hospitalet de 

Llobregat i Parlament de Catalunya’ 
 
- Fiscal 1/2023 ‘Enviaments fraudulents en els avisos de notificacions de l'Agència Tributària’ 
 


