
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 13 de juny de 2022 
 
Activitats institucionals  
 
- 13/6/2022 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 

El President va assistí a la reunió de la Junta Directiva i al dinar de Foment del Treball 
Nacional. 
 

- 13/6/2022 La Cambra de Contractistes a la VI Nit de les Infraestructures del CAdIC 
La Cambra de Contractistes va participar a la celebració de la VI edició de la Nit de 
les Infraestructures organitzada pel Consell Assessor d’Infraestructures de 
Catalunya. En el decurs de l’acte, que entre d’altres autoritats comptà amb la 
presència de l’Il·lma. senyora Janet Sanz, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, el senyor Xavier Flores, 
Secretario General de Infraestructuras del MITMA, i el Sr. Ricard Font, Secretari 
General del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, es 
procedí al lliurament del Premi a la Infraestructura 2021. L’acte, que es realitzà 
presencialment comptà amb una assistència de més de 120 persones. 

 
- 14/6/2022 Junta Directiva 
 
- 15/6/2022 La Cambra de Contractistes a la FEC 

El President, acompanyat del Secretari General, va assistir a les reunions de la Junta 
Directiva i de l’Assemblea General de la Federació d’Entitats Empresarials de la 
Construcció de Barcelona (FEC). 

 
- 15/6/2022 La Cambra de Contractistes a la CCC 

El President, acompanyat del Secretari General, va participar a les reunions de la 
Junta Directiva i de l’Assemblea General de la Confederació Catalana de la 
Construcció. 

 
- 16/6/2022 La Cambra de Contractistes a la Secció de Dret de la Construcció 

El Secretari General va moderar el col·loqui a la jornada titulada ‘Accidents en 
construcció: visió 360. Implicacions jurídiques en matèria de prevenció de riscos, 
laboral i penal’ organitzada per la Secció de Dret de a Construcció del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona 

 
- 17/6/2022 La Cambra de Contractistes amb el Cercle d’Infraestructures 

El President va participar la reunió del Patronat de la Fundació privada Cercle 
d’Infraestructures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Altres activitats 
 
- 16/6/2022 La Cambra de Contractistes presenta l’informe de conjuntura 

El President, acompanyat del Secretari General i del Cap d’Estudis i Administració, 
va presentar als mitjans de comunicació l’informe titulat ‘El sector de la 
construcció a Catalunya 2021. Previsions 2022’ elaborat pels serveis tècnics 
de l’entitat. 

 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 20 de juny de 2022 
 
- 20/6/2022 La Cambra de Contractistes amb el MITMA 
 
- 21/6/2022 La Cambra de Contractistes amb el Subdelegat del Govern a Catalunya 
 
- 21/6/2022 Comissió Jurídica 
 
- 22/6/2022 La Cambra de Contractistes a la CEOE 
 
- 23/6/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 
 
- 23/6/2022 Comissió Laboral 
 
 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Informe ‘El sector de la construcció a Catalunya 2021. Previsions 2022’ 
 
- 17/6/2022 CATALUNYA PRESS ‘La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya prevé un 

2022 "incierto’ 
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3795276/camara-
contratistas-obras-cataluna-preve-2022-incierto 

 
- 17/6/2022 EL MERCANTIL ‘La Cambra de Contractistes reclama la revisión de precios de obra 

ante el alza de los costes’ 
https://elmercantil.com/2022/06/16/la-cambra-de-contractistes-reclama-la-
revision-de-precios-de-obra-ante-el-alza-de-los-costes/ 

 
- 17/6/2022 EL ECONOMISTA ‘El aumento de costes deja 350 obras desiertas en Cataluña’ 

https://www.eleconomista.es/infraestructuras-
servicios/noticias/11823399/06/22/El-aumento-de-costes-deja-350-obras-
desiertas-en-Cataluna.html 

 
- 17/6/2022 CATALUNYA PRESS ‘La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya preveu un 

2022 "incert" 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3795112/cambra-
contractistes-dobres-catalunya-preveu-2022-incert 

 
- 17/6/2022 EL NACIONAL ‘Els contractistes critiquen la manca d'execució d'inversions a 

Catalunya’ 
https://www.elnacional.cat/ca/economia/contractistes-critiquen-manca-
execucio-inversions-catalunya_773910_102.html 
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- 17/6/2022 REGIÓ7 ‘La licitació d’obra pública creix el 97% però no assoleix la mitjana dels 

últims anys’ 
https://www.regio7.cat/economia/2022/06/17/licitacio-d-obra-publica-creix-
67357248.html 

 
- 17/6/2022 VIA EMPRESA ‘Els constructors exigeixen l’actualització dels preus de les 

licitacions’ 
https://www.viaempresa.cat/economia/constructors-actualitzacio-preus-
licitacions_2169014_102.html 
 

- 17/6/2022 LA VANGUARDIA ‘El coste de la construcción se dispara un 30% desde el 2020’ 
(Adjunt) 

 
- 17/6/2022 EL PERIÓDICO ‘La Cambra de Contractistes alerta dels concursos d’obres deserts’ 

(Adjunt) 
 
- 17/6/2022 EXPANSIÓN ‘Casi 300 licitaciones quedaron desiertas por el alza de precios’ 

(Adjunt) 
 
- 17/6/2022 ARA ‘La licitació d’obra pública es va gairebé doblar el 2021’ (Adjunt) 
 
- 17/6/2022 EL PUNT AVUI ‘Els contractistes auguren un any complicat pels preus’ (Adjunt) 
 
- 17/6/2022 VILAWEB  ‘Treballar amb costs d’avui i facturar amb preus d’ahir?’ 

https://www.vilaweb.cat/noticies/treballar-costos-avui-facturar-preus-ahir-
pindola-jordi-goula/ 
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