
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructures i equipaments: 

Un nou model de gestió  
 

 

Dimecres, 16 de novembre 

 

Sala d’actes 

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports 

(UPC) 
Jordi Girona, 1.  Barcelona 

 

 

 

 

 

Col·labora       

 

 

 

 

 

 

 

El sector econòmic de les infraestructures i l’obra pública 

pateix com cap altre la llarga i profunda crisi econòmica que 

afecta el nostre país, les conseqüències de la qual encara són 

ben paleses i les dades estadístiques així ho avalen.  

 

Com a ens de representació empresarial d’un sector cabal en 

el teixit econòmic i productiu tant català com espanyol, des de 

la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) hem 

expressat reiteradament la preocupació davant la davallada 

d’inversions públiques i, conseqüentment, de  pèrdua de llocs 

de treball.  

 

Des de la CCOC, estem convençuts que qualsevol impuls 

sectorial s’ha de fer sota uns nous paràmetres que comportin 

un canvi de model i de paradigma respecte al que hem 

conegut fins ara. Per reflexionar i debatre sobre aquest 

necessari, i  ja inajornable, canvi de model, us convidem a 

participar en la jornada que celebrarem el proper 16 de 

novembre Infraestructures i equipaments: Un nou model de 

gestió.  

 

 

 

 

 

 

 

   Jornada de treball. CCOC 



 

 
 
09.00 – 09.25 Benvinguda i presentació 

Joaquim Llansó 
President 
CCOC  
 
Pedro Díez Mejía 
Director 
ETSECCP 
 
Julio Gómez Pomar 

Secretari d’Estat d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 
MINISTERI DE FOMENT 

 
09.25 – 09.40 La situació actual. Un model esgotat?  

Salvador Guillermo  
Director del Departament d’Economia 
FTN 

 
09.40 – 10.30 Per un nou model de gestió  

La gestió de les infraestructures 
Julio de Ramón-Laca 
Vocal 
CCOC  
 
La gestió dels projectes 

Josep Túnica 
President 
ASINCA 
 
Noves tècniques d’avaluació 
Antonio Aguado 
Catedràtic 
ETSECCP 

 
10.30 – 11.00 Debat 
11.00 – 11.30  Descans 

 
 

11.30 – 12.30 El futur de la política d’infraestructures 
Visió des del sector privat 
Anna Bonet 
Sotsdirectora general 
ABERTIS AUTOPISTAS DE ESPAÑA 

 
Visió des del sector públic 
Ricard Font 
Secretari d’Infraestructures i Mobilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
   Janet Sanz 

Tinent d’Alcalde d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
Visió dels experts 
Pere Macias 
President 
CERCLE D’INFRAESTRUCTURES 

 
12.30 – 13.00 Debat 

 
13.00 – 13.30 Cloenda 

   Joaquim Llansó 
President 
CCOC 

 
Josep Rull 
Conseller 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
    
 

Places limitades, es prega confirmar assistència: Sra. Mireia del Solar 

mdelsolar@ccoc.cat  

Programa de la Jornada 


