
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 20 de juny de 2022 
 
Activitats institucionals  
 
- 20/6/2022 La Cambra de Contractistes esmorza amb el MITMA 

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar 
col·loqui presencial al qual es va convidar al senyor Xavier Flores, Secretario General 
de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 
- 21/6/2022 La Cambra de Contractistes amb el Subdelegat del Govern a Catalunya 

El President dinà amb el senyor Carlos Prieto, Subdelegat del Govern a Catalunya, 
a qui exposar les propostes de l’entitat per a la millora de la contractació pública en 
l’actual context d’alteració dels mercats de l’energia i les matèries primeres. 
 

- 21/6/2022 Comissió Jurídica 
Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que 
afecten a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la 
problemàtica derivada de l’increment extraordinari dels preus del materials. 

 
- 22/6/2022 La Cambra de Contractistes a la CEOE 

El President, en la seva qualitat de representant de Foment del Treball Nacional, va 
participar telemàticament a la reunió de la Asamblea General de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

 
- 23/6/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 

El President, juntament amb la resta de representants de l’entitat, va assistir a les 
reunions del Comité Ejecutivo, el Consejo de Gobierno i la Asamblea General de la 
Confederación Nacional de la Construcción. 
 

- 23/6/2022 Comissió Laboral 
Els membres de la Comissió analitzaren les darreres novetats en matèria laboral, 
dedicant especial atenció l’acord parcial adoptat el passat dia 13 de juny per la 
Comisión Negociadora del VII Convenio General del Sector de la Construcción de 
modificació del conveni general. 

 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 27 de juny de 2022 
 
- 27/6/2022 La Cambra de Contractistes als Premis Ferrer Salat 
 
- 27/6/2022 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva 
 
- 27/6/2022 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona 
 
- 30/6/2022 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva 
 
 

 
 



 
 
 
 
CIRCULARS 
 
- Contractació 25/2022 ‘Classificació empresarial. Acreditació del manteniment de la solvència 

econòmica i financera de les empreses’ 
 
- Contractació 26/2022 ‘Qualitat de l’arquitectura. Modificacions de la llei de contractes del 

sector públic’ 
 
- Contractació 27/2022 ‘Mesures per impulsar l’activitat de rehabilitació’ 
 
- Contractació 28/2022 ‘Codi Tècnic de l’Edificació. Infraestructures de recàrrega de vehicles 

elèctrics’ 
 

- Fiscal 03/2022 ‘Impost sobre Activitats Econòmiques. Modificació del termini d’ingrés en 
període voluntari’ 

 
- General 14/2022 ‘Qualitat de l’arquitectura’ 
 
- Laboral 14/2022 ‘Convenio General del Sector de la Construcción. Acord parcial’ 
 
- Seguretat 5/2022 ‘Procediment d’actuació per als serveis de prevenció en front a l’exposició al 

coronavirus. Actualització 6.6.2022’ 
 

 


