
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 2 de maig de 2022 
 
Activitats institucionals  
 
- 2/5/2022 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 

El President i la resta de representants designats per l’entitat  van assistir a la reunió 
de la Junta Directiva i a l’Assemblea General de Foment del Treball Nacional. 

 
- 2/5/2022 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona 

El Secretari General es va reunir amb el senyor Miquel Benito, coordinador de 
contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona per parlar sobre els mecanismes 
extraordinaris de revisió de preus dels contractes d’obres. 

 
- 2/5/2022 La Cambra de Contractistes a la Secció de Dret de la Construcció 

El Secretari General va participar a la reunió de la Secció de Dret de la Construcció 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

 
- 3/5/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 

El Secretari General va participar a la reunió de Secretarios Generales de la 
Confederación Nacional de la Construcción. 

 
- 4/5/2022 La Cambra de Contractistes esmorza amb el senyor Ricard Font 

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar 
col·loqui al qual es va convidar al senyor Ricard Font, Secretari General del 
Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, qui presentà les 
actuacions previstes per als propers anys així com la planificació en l'àmbit de les 
infraestructures. 

 
- 5/5/2022 La Cambra de Contractistes amb el CONSTA 

L’entitat, a través del seus representants, va participar a la reunió del Patronat de 
la Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció (CONSTA), creada 
conjuntament per la Cambra de Contractistes i el Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques. 
 

- 5/5/2022 La Cambra de Contractistes amb el President d’Infraestructures 
El President es va reunir amb el senyor Miquel Buch, president d’Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya, per parlar sobre la problemàtica de la revisió de 
preus. 

 
- 6/5/2022 La Cambra de Contractistes esmorza amb el senyor Pere Macias 

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar 
col·loqui al qual es va convidar al senyor Pere Macias i Arau, Coordinador del Pla de 
Rodalies de Catalunya, qui presentà les inversions previstes durant els propers anys 
del Pla de Rodalies així com actuacions immediates i a mitjà termini fins al 2030. 
 

- 6/5/2022 La Cambra de Contractistes amb el CAdIC 
El President, juntament amb el Secretari General, van assistir a la reunió de la 
Comissió de Seguiment del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. 
 



 
 

 
 
 
 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 9 de maig de 2022 
 
- 9/5/2022 La Cambra de Contractistes amb el Port de Barcelona 
 
- 9/5/2022 Junta Directiva  
 
- 9/5/2022 Dinar del soci 
 
- 9/5/2022 Assemblea General  
 
 
CIRCULARS ENVIADES 
 
- Contractació 19/2022 ‘Consorci de l’habitatge de l’àrea metropolitana. Ajuts a la rehabilitació’ 
 
- Contractació 20/2022 ‘Contractació anual programada 2022. Ajuntament de Roses’ 
 
- General 11/2022 ‘Modificació mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19: 

Territori de Catalunya 22.04.2022” 

 
- Laboral 10/2022 ‘Calendari de festes laborals a Catalunya per l’any 2023’ 
 
- Laboral 11/2022 ‘Calendari de festes locals 2022. Correcció errades’ 
 
- Laboral 12/2022 ‘Calendari de festes locals 2022. Modificació’ 

 
 


