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NOTA DE PREMSA DEL GREMI DE CONSTRUCTORS 

JOSEP ANTONI MARTÍNEZ ZAPLANA, NOU 
PRESIDENT DEL GREMI DE CONSTRUCTORS 
D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES 
EL GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES DE BARCELONA I COMARQUES HA NOMENAT A 
JOSEP ANTONI MARTÍNEZ ZAPLANA COM A NOU PRESIDENT DE L'ENTITAT 

El nomenament es va realitzar a l'Assemblea General Extraordinària de 
l'entitat, d'aquest 28 de juliol. Martínez Zaplana substitueix en el càrrec a 
Josep Gassiot i Matas, president des del 2017, qui seguirà vinculat a la 
institució com a membre de la Junta Directiva del Gremi. 
 
Josep Antoni Martínez Zaplana (Barcelona, 1966) és diplomat en Ciències 
Empresarials, Tècnic en Construcció i en Prevenció Riscos Laborals i 
Administrador de Finques. Martínez Zaplana va fundar fa 28 anys 
l’empresa Contracta, dedicada a la Rehabilitació d’Edificis i amb gran 
especialització en la reparació de Patologies Estructurals. Gràcies a la seva 
trajectòria professional Martínez és un gran coneixedor del sector de la 
construcció així com de la transformació de la ciutat de Barcelona. 
 
En relació a la seva vinculació al Gremi de Constructors, va incorporar-se a 
la Junta Directiva de l’entitat a l’any 2011. Posteriorment, a l’any 2014 va 
ser nombrat vicepresident de l’entitat. Actualment també presideix la 
Fundació per a l'Ordenació del Sector de la Construcció, entitat 
conformada per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i el 
propi Gremi de Constructors, i promotora dels certificats Consta i Recons 
per empreses de la construcció.  
 
Dins dels objectius i pla de treball de Martínez Zaplana es destaca la 
voluntat de defensar els legítims interessos de les empreses constructores 
en un context de crisi i transformació com l’actual, la modernització del 
sector amb la introducció de noves tecnologies per fer les obres més 
eficients, la millora de la visibilitat i de la valoració de la feina dels 
professionals i empreses del sector, així com promoure la transparència i 
la bona gestió en tots els àmbits públics; entre altres objectius. 
 
Barcelona, a 29 de juliol de 2022 
 



 
 

 
 
 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques:  

El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques és una entitat sense 

ànim de lucre que representa 1.400 pimes del sector constructor català. El principal 

objectiu de l'entitat és la defensa dels interessos de les empreses agremiades així com 

el recolzament a les mateixes mitjançant serveis i recursos. El Gremi exerceix de 

representant de les empreses constructores catalanes davant les administracions, 

institucions socials, entitats vinculades al món de la construcció i mitjans de 

comunicació. Actualment el seu president és el Sr. Josep Antoni Martínez Zaplana. 

Per a més informació: https://gremi-obres.org 
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