
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS de l’1 d’agost al 2 de setembre de 2022 
 
Activitats institucionals  

 
- 3/8/2022 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 

El President es va reunir amb el Sr. Miquel Buch, president d’Infraestructures.cat 
per parlar sobre la manca de mà d’obra a Catalunya i temes relacionats amb el 
sector de la construcció. 

 
- 25/8/2022 La Cambra de Contractistes amb l’Autoritat Portuària de Barcelona 

El President, acompanyat de dos representants de la Junta Directiva de la Cambra 
de Contractistes, Sr. Enric Baucells (Dragados) i Sr. Orlando de Porrata-Doria 
(Copisa), es van reunir amb el Sr. Damià Calvet, president del Port de Barcelona i 
amb el Sr. Jose Alberto Carbonell, director general, on van presentar la nova Junta 
Directiva de l’entitat i van parlar sobre el sector de la construcció. 

 
- 29/8/2022 La Cambra de Contractistes amb l’Agència EFE 

El President va ser entrevistat per la periodista Maria Jesús Esquerro de l’Agència 
EFE per parlar sobre la problemàtica de les obres públiques a Catalunya que han 
quedat desertes a conseqüència dels preus de les matèries primeres i sobre la 
situació del sector de la construcció. 

 
- 1/9/2022 La Cambra de Contractistes amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

El President assistí a l'acte de celebració de la Festivitat de Sant Gil a la Vall de Núria 
amb l'Arquebisbe de la Seu i Copríncep d'Andorra, convidat per la presidenta de 
FGC, Sra. Marta Subirà i on va presidir l’acte l'Hble. Sr. Jordi Puigneró, vicepresident 
del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya  

 
 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 5 de setembre de 2022 
 
- 5/9/2022 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball 
 
- 5/9/2022 La Cambra de Contractistes a la roda de premsa de Foment del Treball 
 
- 6/9/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 
 
- 7/9/2022 Comissió d’Empreses 
 
- 9/9/2022 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 
 
 

CIRCULARS 
 
- Contractació 33/2022 ‘Reial Decret Llei 14 2022. Modificacions al mecanisme excepcional de 

revisió de preus i obres rehabilitació energètica’  
 
 



 
 
 
 
 
- Laboral 18/2022 ‘Convenio general del sector de la construcción. Publicació de l'acord parcial 

de modificació’ 


