
 

 

 
 
 
 

C R O N O L O G I A  
 

 12-05-2017  Constitució  
 12-06-2017  I Nit de les Infraestructures  
 27-11-2017  Signatura del conveni de col·laboració amb la Confederació Catalana de   

         Construcció (CCC) 
 24-01-2018  Presentació del document nº. 1/2018: 

 Les vies d’alta capacitat: la urgència d’un nou model de gestió  
 30-01-2018  Reunió amb el Ministre de Foment (G. España): presentació del Consell i  

         del document 
 10-05-2018  Signatura del Conveni de col·laboració amb l’Institut de Tecnologia de la  

         Construcció de Catalunya (ITeC)  
 22-05-2018  Presentació a la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el 

         Consell Assessor i el document nº. 1  
 28-05-2018  Signatura del Conveni de Col·laboració amb el Col·legi d’Enginyeria de 

         Camins, Canals i Ports de Catalunya 
 13-06-2018  Presentació del document nº. 2/2018: 

 L’eficiència de la inversió en infraestructures 
 13-06-2018  II Nit de les Infraestructures  
 17-09-2018  Signatura del Conveni de Col·laboració amb la Cámara de Concesionarios  

        y Empresas vinculadas al Sector Público  en el ámbito de las Infraestructu- 
        ras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) 

 20-09-2018  Jornada Autopistes,  autovies i carreteres: futurs models de gestió. Orga- 
         nitzada juntament amb el RACC 

 15-01-2019  Presentació del document nº. 3/2019: 
 La col·laboració públic-privada, un model necessari  

 19-03-2019  Generalitat de Catalunya convida al Consell a formar part del Grup de tre- 
ball sobre la gestió i finançament del Sistemes de les Vies d’Altes Prestaci-
ons (SICAV)  

 20-03-2019  AMB convida al Consell a formar part del Consell de Mobilitat, òrgan con- 
sultiu que aglutina a tots els agents socials de la metròpolis implicats en la 
mobilitat.  

 09-05-2019  Presentació del document nº. 4/2019: 
 Bones pràctiques en la contractació pública d’infraestructures 

 13-06-2019  III Nit de les Infraestructures 
 07-11-2019  Presentació del document nº. 5/2019: 

 La rehabilitació d’habitatges: un sector amb gran potencial per 
desenvolupar 

 25-02-2020  Presentació del document nº 6/2020: 
 Millora de la garantia de l’abastament urbà a les comarques litorals 

de Catalunya. Canvi Climàtic  
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