
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 13 de març de 2023 
 
Activitats institucionals  
 
- 13/03/2023 La Cambra de Contractistes amb l’AGBAR 

El President es va reunir amb el Sr. Ciril Rozman, director general d’AGBAR per 
intercanviar impressions sobre la situació del sector a Catalunya 

 
- 13/03/2023 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. 

 
- 13/03/2023 Junta Directiva 
 
- 15/03/2023 La Cambra de Contractistes participa al Reinventing the Building  

El President va participar a la tercera sessió dels debats Reinventing the Building, 
que organitza Only Media Web / Only Media News amb la col·laboració de 
Catalunya Ràdio sota el títol: "Nou urbanisme per a noves ciutats”. 

 
- 16/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Fundació Cercle d'Infraestructures 

El President assistí a la sessió del Cercle d’Infraestructures que va comptar amb la 
participació del conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Juli 
Fernàndez i Olivares. 

 
- 16/03/2023 Comissió de Medi Ambient i Energia 

Els membres de la Comissió analitzaren les novetats i problemàtiques en l’àmbit del 
medi ambient i l’energia. 

 
- 16/03/2023 La Cambra de Contractistes al programa de Tot es mou de TV3 

El President ha participat al programa ‘Tot es mou’ de TV3 per parlar sobre el volum 
de les licitacions d’obra pública a Catalunya en any electoral i sobre les obres 
desertes com a conseqüència de la inestabilitat en el mercat de les matèries 
primeres i de l’energia. 

 
- 16/03/2023 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori 

El President es va reunir amb el Sr. Joan Jaume i Oms, secretari general del 
Departament de Territori, per parlar sobre la situació i perspectives del sector de la 
construcció a Catalunya. 

 
- 17/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Fundació Cercle d'Infraestructures 

El President assistí a la reunió del Patronat de la Fundació privada Cercle 

d’Infraestructures. 
 
- 17/03/2023 La Cambra de Contractistes a l’Estratègia catalana de millora de la compra 

pública 
El Secretari General va assistir a la reunió de la Comissió de seguiment de 
l’Estratègia catalana de millora de la compra pública que coordina la Direcció 
General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 



 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 20 de març de 2023 
 
- 20/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 
 
- 20/3/2023 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 
 
- 21/03/2023 La Cambra de Contractistes a la FEC 
 
- 21/03/2023 La Cambra de Contractistes a la CCC 
 
- 21/03/2023 La Cambra de Contractistes amb la Demarcación de Carreteras del Estado 
 
- 22/03/2023 La Cambra de Contractistes a la CEOE 
 
- 22/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Fundació Laboral 
 
- 23/03/2023 La Cambra de Contractistes a la CNC 
 
- 23/03/2023 La Cambra de Contractistes organitza una jornada sobre el reequilibri dels 

contractes  
 
- 24/03/2023 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 
 
 - 24/03/2023 Comissió de Seguretat i Salut 
 

 
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
- 16/03/2023 TV3 Tot es mou ‘L'obra pública es dispara abans de les eleccions municipals’ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/lobra-publica-es-dispara-abans-
de-les-eleccions-municipals/video/6209440/ 

 

CIRCULARS 
 
- Contractació 14/2023 ‘Revisió excepcional de preus. Recull de consultes’ 
 
- Contractació 15/2023 ‘Contractació anual programada 2023. ENAIRE’ 
 
- General 2/2023 ‘Igualtat de les persones trans i garantia dels drets de les persones LGTBI’ 
 
 
 


