
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 13 de gener de 2023 
 
Activitats institucionals  
 
- 13/02/2023 Junta Directiva CCOC 
 
- 13/02/2023 La Cambra de Contractistes amb Onda Cero 

El President va ser entrevistat pel Sr. Ricard Jiménez, periodista de Onda Cero per 
parlar sobre la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport de Foment del Treball. 

 
- 14/02/2023 Comissió Jurídica 

Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que 
afecten a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la 
problemàtica derivada de la revisió extraordinària de preus. 

 
- 15/02/2023 La Cambra de Contractistes al CAdIC 

El Cap d’Estudis va participar a la reunió del grup de treball de vies d’alta capacitat 
del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. 

 
- 15/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Pública 

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

 
- 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 
El President, en la seva qualitat de president de la Comissió de l’Ampliació de 
l’Aeroport de Barcelona, va participar a la roda de premsa organitzada per Foment 
del Treball destacant els aspectes claus debatuts per aquesta comissió. 
 

- 16/02/2023 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball i el Cercle d’Infraestructures 
El President es va reunir amb els senyors Salvador Guillermo, secretari general 
adjunt de Foment del Treball, i Santi Vila, president del Cercle d’Infraestructures, 
per parlar sobre els mecanismes de col·laboració entre les tres entitats. 

 
- 17/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció 

El President, en representació de la Confederació Catalana de la Construcció (CCC), 
juntament amb el Sr. Josep Gassiot, President de la CCC, es va reunir 
telemàticament amb i el Sr. Ramón Tella, Gerent de la Gestora de Runes de la 
Construcció per abordar la problemàtica de la gestió de residus del guix a la 
construcció. 

 
- 17/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Confederació Catalana de la Construcció (CCC) 

El Secretari General va participar al grup de treball de comunicació de la CCC per 
fer el seguiment del pla d’actuació d’aquesta entitat.  

 
- 17/02/2023 La Cambra de Contractistes amb Catalunya Ràdio 

El President va ser entrevistat pel Sr. Raül Flores, periodista de Catalunya Ràdio per 
parlar sobre l’evolució de la licitació anual d’obres de la Administració Local de 
Catalunya.  



 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 20 de gener de 2023 
 
- 20/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 
 
- 20/02/2023 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 
 
- 20/02/2023 La Cambra de Contractistes a l’aula de formació del PPC 
 
- 20/02/2023 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball 
 
- 21/02/2023 La Cambra de Contractistes amb el Global Compact 
 
- 22/02/2023 La Cambra de Contractistes i el BIM 
 
- 22/1/2023 La Cambra de Contractistes a la CEOE 
 
- 23/1/2023 La Cambra de Contractistes a la CNC 
 
- 23/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Pública 
 
 

CIRCULARS 
 
- Laboral 8/2023 ‘Salari mínim interprofessional per a l’any 2023’ 
 
- Laboral 9/2023 ‘Aportació empresarial de pla de pensions prevista per l'any 2022’ 
 
 


