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RELLEU A LA DELEGACIÓ DEL GARRAF
DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
•

Amadeu Pujol substitueix Jordi Gálvez en el càrrec de delegat

Avui al vespre, en el decurs de la celebració del Dia de la Cambra al Garraf, el president de la
institució cameral, Miquel Valls ha anunciat el nomenament d’Amadeu Pujol com a nou
president del Consell de la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Garraf.
Amadeu Pujol substitueix en el càrrec Jordi Gálvez.
Nascut a Vilanova i La Geltrú el 1956, Amadeu Pujol és fundador i actual president de
Gestingral Grup, conjunt d’empreses dedicat a l’assessorament empresarial, la consultoria, les
assegurances i el bufet d’advocats. Va iniciar, però, la seva trajectòria professional en el sector
bancari on va treballar durant 13 anys. Aleshores, va passar a l’assessorament d’empreses en
les àrees de la consultoria, les assegurances i l’advocacia.
Mogut pel seu interès per la ciutat que el va veure néixer, ha participat des dels seus inicis en
tot tipus d’iniciatives vilanovines de caire associatiu. Durant un curt període de temps, va ser
regidor de l’ajuntament. Destaca també el paper que va jugar com a vicepresident del Club de
Futbol Vilanova durant sis anys, entre d’altres entitats socials i esportives de la ciutat i la
comarca. Es casat i té dos fills i un net.
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). 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 Cambra, a proposta del seu Comitè Executiu.
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