
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 20 de febrer de 2023 
 
Activitats institucionals  
 
- 20/02/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió de 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. 

 
- 20/02/2023 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 

El President va assistir al dinar i a la reunió del Comitè Executiu de Foment del 
Treball Nacional. 

 
- 20/02/2023 La Cambra de Contractistes a l’aula de formació del PPC 

El President va participar a la sessió de l’Aula de Formació organitzada pel PPC per 
parlar sobre els treballs de la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport. 

 
- 21/02/2023 La Cambra de Contractistes amb el UN Global Compact 

El Cap d’Estudis va assistir a la conferència organitzada pel Pacto Mundial de la ONU 
España on aquesta entitat va presentar el seu pla d’acció per a l’any 2023.  

 
- 22/02/2023 La Cambra de Contractistes i el BIM 

El Cap d’estudis va assistir a la jornada organitzada pel Departament de Territori de 
la Generalitat de Catalunya sota el títol ‘De la prospectiva a la pràctica’ a la qual es 
va parlar sobre la situació actual del BIM a la Generalitat de Catalunya. 

 
- 22/1/2023 La Cambra de Contractistes a la CEOE 

El President va participar a la reunió de la Junta Directiva de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

 
- 23/1/2023 La Cambra de Contractistes a la CNC 

El President va assistí a les reunions del Comité Ejecutivo i del Consejo de Gobierno 
de la Confederación Nacional de la Construcción. Posteriorment va assistir al dinar 
de reconeixement al Sr. José Antonio Calvo Delgado.  

 
- 23/02/2023 La Cambra de Contractistes al Cercle d’Infraestructures 

La Sra. Patricia Romero, en la seva qualitat de vicepresidenta de la Cambra de 
Contractistes, assistí a la jornada organitzada pel Cercle d’Infraestructures que 
comptà amb la participació del Sr. Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona. 
 

- 23/02/2023 La Cambra de Contractistes amb el Gremi de la Construcció de Manresa i 
Comarques 
El President i el Secretari General van assistir a l’acte de presentació del llibre ‘De 
mestres de cases a constructors’ (segona edició) organitzat pel Gremi de la 
Construcció de Manresa i Comarques en el marc de la celebració de 700è aniversari 
de la seva constitució. 

 
 

 



 
 
 
 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 27 de febrer de 2023 
 
- 27/02/2023 La Cambra de Contractistes amb la Direcció General de Contractació 
 
- 28/02/2023 La Cambra de Contractistes a la jornada "Empowering construction to transform 

en Barcelona” 
 
- 28/02/2023 La Cambra de Contractistes amb la Demarcación de Carreteres del Estado 
 
- 28/02/2023 La Cambra de Contractistes a l’ITeC 
 
- 1/03/2023 Comissió Laboral 
 
- 1/03/2023 La Cambra de Contractistes al Mobile World Congress 
 
- 1/03/2023 La Cambra de Contractistes al CAdIC 
 
- 2/03/2023 La Cambra de Contractistes a ATREVIA  
 
- 2/03/2023 La Cambra de Contractistes al CAdIC 
 
- 2/02/2023 La Cambra de Contractistes al Col·legi de Camins 
 
- 3/03/2023 La Cambra de Contractistes amb l’Institut Cerdà 
 

CIRCULARS 
 
- Contractació 13/2023 ‘Actualització de la contractació anual programada 2023 de 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U’ 
 
- Seguretat 1/2023 ‘Límits d’exposició a agents químics’ 
 
 


