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Es tanca la composició del Consell  

de la Delegació de l’Alt Penedès  

amb cinc nou membres  
    

 Robert Cardús, Fèlix Hill, Josep Mª Vall, Miquel Rius i Rafael Parera s’incorporen al 

Consell. 

 S’ha cercat la representació d’empreses significatives de la comarca, de diferents 

sectors productius i mides. 

 

Vilafranca del Penedès, 11 de juliol de 2012.- 

Avui ha tingut lloc la reunió del Consell de la Delegació de la Cambra a l’Alt Penedès, amb la 

qual es tanca la composició del Consell que presideix Joan Amat, de Raventós i Blanc. 

S’incorporen al Consell, Robert Cardús, de Robert Cardús.; Fèlix Hill, de Rovira i Martí, en 

representació de l’Associació Centre Vila de Vilafranca; Josep Mª Vall, de Gedia España; 

Miquel Rius, de Rius i Rius Assessors i Rafael Parera, de Parera Assessors, en 

representació de la Unió de Botiguers de Sant Sadurní. Amb ells, el Consell queda completat 

amb la incorporació de cinc nou membres que s’afegeixen als tres que ja hi eren en el Consell 

anterior i que continuen en el càrrec: Xavier Coll,  de Xocolates Simó Coll.; Josep Batet, de 

Miquel Torres. i Josep Lluís Bonet, de Freixenet i anterior president del Consell de la 

Delegació.  

 

Equilibri territorial i sectorial 

A l’hora de formalitzar el nou Consell de la Delegació, s’han tingut en compte criteris de 

representació, per sectors productius i de territori dins la comarca. Així mateix, s’ha volgut 

comptar amb empreses de diferents mides i mercats, i representants de les respectives 

associacions de comerç d’àmbit local.  

 

Els membres del Consell tindran per funció proposar les mesures que considerin convenients 

en benefici de l’interès general de les empreses de la comarca. S’implicaran en les diferents 

àrees d’actuació de la delegació, impulsant la internacionalització de les empreses i 

promovent aliances amb les institucions públiques per sumar en favor de les empreses de la 

comarca.  

 

El consell de la delegació està constituït per fins a un màxim de 10 vocals, establerts a 

municipis de l'àmbit territorial de la delegació corresponent. Estan designats pel Ple de la  

Cambra, a proposta del seu Comitè Executiu. Per la seva banda, el president del Consell de la 

delegació és nomenat pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest càrrec, de 

confiança de Presidència, s’exerceix fins a la propera renovació del Ple (o abans per 

cessament anticipat).  

 

  www.premsa.cambrabcn.org 


