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L’àrea metropolitana de Barcelona,  
territori sostenible i cohesionat

La realitat urbana de l’àrea metropolitana de Barcelona, conformada al llarg del temps, i molt 
especialment al darrer segle, va ser reconeguda per Llei del Parlament de Catalunya l’any 
2010. Aquests darrers anys han estat d’articulació i construcció de la nova governança metro-
politana. Enguany, amb l’horitzó del mandat metropolità 2019-2023, els grups que signem 
el nou Pacte per al Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona volem expressar que aquest 
acord, i l’acció de govern que concretem, permet consolidar l’estructuració definitiva de l’ens 
supramunicipal metropolità que és l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Avui l’AMB és un territori amb 36 municipis, inclosa la ciutat de Barcelona, que en un 2 % del 
territori català aplega, amb més de 3,2 milions d’habitants, més del 43 % de la població de 
Catalunya; un territori que concentra més del 50% dels llocs de treball i del PIB de Catalunya, 
cosa que significa un 10 % de tot el PIB d’Espanya.

Aquesta potent activitat econòmica i d’ocupació té com a referents el dinamisme dels sectors 
industrial, turístic i de serveis, amb accents en projectes molt vinculats a la innovació i a la 
recerca. Aquest dinamisme conviu amb la residència, amb l’entorn d’espais d’esbarjo i lúdics 
i amb uns espais naturals de gran valor paisatgístic, ambiental i ecològic. Tampoc no podem 
oblidar que aquest territori és cruïlla de grans infraestructures i que s’hi assenten el port i 
l’aeroport amb la seva activitat i conflictes ambientals i de mobilitat corresponents.

Tanmateix, el territori metropolità no està al marge de les vulnerabilitats socials i econòmiques 
que afecten moltes de les persones que hi resideixen ni dels problemes ambientals. Això ens porta 
a reiterar el nostre compromís per garantir un desenvolupament inclusiu, sostenible socialment i 
ambientalment, que impulsi la innovació cultural i tecnològica i que afronti els reptes de l’emer-
gència climàtica i del futur del territori mateix i de la seva ciutadania des de l’impuls estratègic cap 
a la transició ecològica i energètica i la participació social activa. En definitiva una ciutat metropo-
litana per a tothom, més assequible, més justa socialment, més habitable i saludable. 

En aquest context, considerem que tenim davant nostre reptes de present i de futur com la 
promoció de l’ocupació estable i de qualitat, amb nous perfils professionals que donin res-
posta a l’economia de la digitalització, a la retenció del talent, a la recerca de la innovació i a 
l’impuls de la nova economia verda i social. 

L’emergència climàtica, en totes les seves derivades com ara la necessària mobilitat soste-
nible, la gestió dels materials –economia circular– l’ús responsable de l’aigua i la transició 
energètica en un territori amb un fort impacte d’aquest vectors fan del tot imprescindible 
afrontar-los des de la dimensió metropolitana, amb els seus instruments polítics i econòmics, 
i fer-ho amb vocació de servei i compromís amb el país, amb la seva gent, i amb els àmbits 
més amplis en què estem inserits, com a nodes d’un món globalitzat. 
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En l’horitzó del creixement inclusiu ens cal cercar la cohesió territorial i l’acció permanent per 
assolir la igualtat d’oportunitats en la nostra societat, tot defensant els béns comuns i les 
polítiques que garanteixin l’habitatge assequible per tal de facilitar-ne i garantir-ne l’accés 
a tothom, així com la integració urbana de les infraestructures per superar les barreres que 
segreguen el territori i com a forma d’extensió ordenada i equitativa del centre de la conur-
bació barcelonina. Un repte fonamental en aquest sentit és plantejar actuacions integrals en 
aquells barris en què les desigualtats posin en risc la cohesió social i degradin la convivència, 
tot buscant la igualtat d’oportunitats en els territoris. 

També és del tot imprescindible continuar fomentant i garantint la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en les polítiques públiques com una qüestió transversal per consolidar la 
igualtat d’oportunitats i la gestió del talent femení en la societat en el seu conjunt.

Ens cal anar consolidant el model de desenvolupament urbà del segle XXI basat en aglome-
racions urbanes d’escala humana formades per diferents pobles i ciutats que, a escala local, 
mantenen la seva pròpia personalitat i vetllen per garantir la cohesió social i la qualitat de 
vida, alhora que augmenten la interrelació i dinamització dels seus entorns regionals i són 
capaços d’actuar conjuntament com a nodes d’una xarxa global de relacions humanes cada 
cop més intenses. 

El fet metropolità l’abordem com quelcom més que una suma de fenòmens urbans i pluri-
municipals que concentren persones, activitats i dinàmiques de tota mena –econòmiques, 
socials i culturals–, i per això correspon a l’AMB impulsar polítiques i instruments sustentats 
en una perspectiva i una organització amb visió metropolitana, com a fórmula més eficient 
per encarar els importants reptes que tenim plantejats. 

L’AMB actua al territori impulsant els ajuntaments i cooperant-hi per desenvolupar polítiques 
comunes i solucions compartides per desplegar els programes, els serveis, les infraestruc-
tures i les dotacions que es requereixen per assolir les noves fites de progrés, preservació i 
millora ambiental, mobilitat sostenible, desenvolupament econòmic i cohesió social, de ma-
nera coherent, amb competència tècnica, suficiència econòmica, eficiència, eficàcia i criteris 
de sostenibilitat i d’equitat.

Així, per fer front a aquestes voluntats i intencions, és essencial mantenir per als pròxims 
anys un bon funcionament organitzatiu i econòmic de la Institució i alhora renovar les ini-
ciatives encaminades a l’impuls de projectes de transició ecològica, energètica i ambiental, 
l’equilibri territorial, la mobilitat sostenible, el metabolisme urbà i ecològic ambiental, i a 
dinamitzar l’economia i la inclusió social com a eixos transversals de totes les polítiques 
per realitzar. 
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Des de la voluntat de consens, i per consolidar i impulsar l’administració metropolitana, una 
vegada més l’expressió dels darrers resultats electorals municipals fan palesa la voluntat de 
constituir un consens institucional ampli i plural per construir un nou govern metropolità 
per al període 2019-2023, sustentat en la presència d’una àmplia representació política en 
què se sentin corresponsables la majoria dels electes locals dels municipis metropolitans 
presents al Consell Metropolità. 

Un govern que es reafirma en el compromís de continuar impulsant la transparència institu-
cional, la participació, la informació i la rendició de comptes a la ciutadania. 

Un govern que, en coherència amb les consideracions fins ara formulades, vol assumir la con-
formació d’una realitat metropolitana inclusiva que afronti les desigualtats socials i l’emer-
gència climàtica i que ho faci, entre altres mesures, vetllant pel progrés socioeconòmic i per 
la protecció de les persones, del medi i del territori. 

Un govern metropolità que –en tot allò que estigui dins l’àmbit de les seves competències 
o de la seva participació en organismes d’àmbit superior– doni prioritat a la millora i soste-
nibilitat dels serveis públics essencials per al bon funcionament dels pobles i les ciutats de 
tot l’àmbit metropolità, sense desentendre’s d’aquells aspectes que abasten necessàriament 
l’espai regional més immediat, com són: el sistema de transport públic urbà de viatgers; la 
prevenció i gestió dels residus i el cicle de materials; el cicle integral de l’aigua; la planificació 
urbanística; les actuacions de manteniment i d’inversió en dotacions, espais públics urbans i 
sistemes d’espais oberts; les infraestructures; els programes d’actuació en l’àmbit de l’ener-
gia; la promoció d’habitatges assequibles, i la contribució al desenvolupament econòmic, tot 
donant suport, entre altres, als qui emprenen en una economia productiva i col·laborativa i 
treballant sempre per la sostenibilitat social i ambiental. 

Finalment, volem expressar que aquesta institució no viu aïllada i es considera govern de 
país; en aquest sentit continuarem la política de relacions institucionals amb el govern de 
Catalunya, amb el govern de l’Estat espanyol, amb la Unió Europea i les institucions de l’Arc 
Mediterrani i, de manera especial, impulsarem la cooperació i la concertació amb el conjunt 
de territoris i institucions de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Amb aquestes voluntats, les forces polítiques sotasignades formulen el compromís de 
regir i administrar l’AMB durant el quadrienni 2019-2023, i fer-ho impulsant les propos-
tes d’acció i els objectius programàtics que s’expressen a continuació. 
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Principis orientadors de l’acció del Govern metropolità 
de Barcelona

1. Una metròpolis territorialment vertebrada i soci-
alment cohesionada

 – Volem una metròpolis com una xarxa de pobles 
i ciutats, territorialment vertebrada en un espai 
compartit per al benestar, la convivència i la igual-
tat d’oportunitats; una metròpolis entesa com una 
ciutat de ciutats, fonamentada en el respecte de les 
identitats dels diferents municipis que la conformen 
i que optimitza les estratègies i els objectius comuns, 
amb una gestió integrada i eficient dels serveis. 

 – Promourem la cohesió social a la metròpolis mit-
jançant la implicació de les institucions, la societat 
civil i els agents econòmics i socials. L’AMB orientarà 
les seves polítiques combatent la vulnerabilitat i l’ex-
clusió social, assegurant l’equitat territorial en l’accés 
als serveis públics metropolitans i ajudant a desen-
volupar l’economia amb un nou impuls a l’economia 
sostenible innovadora i inclusiva i amb ocupació es-
table al seu territori. 

2. Una bona oferta d’habitatge assequible i de quali-
tat de vida als barris

 – Farem front al problema de l’accés a un habitatge 
assequible per garantir habitatge digne per a tothom 
complint un criteri de solidaritat urbana a l’àmbit 
territorial de l’AMB. La política metropolitana d’ha-
bitatge assequible sumarà a la construcció de nous 
habitatges les actuacions necessàries per a la re-
habilitació dels parcs d’habitatge als nuclis urbans. 
Promourà i coordinarà la participació publicoprivada 
en la creació de patrimonis públics d’habitatge de 
lloguer a llarg termini, o en dret de superfície, en les 
promocions que es facin sobre patrimoni públic de 
sòl i, en determinades circumstàncies, la promoció 
d’habitatge de protecció oficial de venda.

 – Promourem la qualitat de vida als municipis i bar-
ris metropolitans vetllant per la seva qualitat ambi-
ental i la sostenibilitat social mitjançant inversions 
en espais públics, infraestructures o equipaments 
que vertebrin la metròpolis i alhora aportin valor d’ús 
social i cultural a cadascun dels municipis. 

3. Una mobilitat sostenible i de baixes emissions
 – A l’àrea metropolitana la mobilitat ha de ser soste-

nible sobre la base del transport públic eficient i de 
qualitat. Impulsarem i consolidarem el sistema me-
tropolità de transport públic col·lectiu, que ha de ser 
l’eix bàsic de la mobilitat metropolitana, de manera 
preferent sobre el trànsit privat. 

 – Donarem resposta als reptes de la mobilitat i el 
transport públic mitjançant un pressupost estable i 
suficient per fer front a aquestes polítiques i un siste-
ma tarifari basat en paràmetres socials i ambientals, 
alhora que impulsarem la implantació immediata de 
la T-mobilitat.

 – Donarem resposta als reptes urgents i als compro-
misos inajornables, davant la UE, per reduir la conta-
minació generada pel trànsit amb la implantació de 
zones de baixes emissions, l’augment del transport 
públic i la seva extensió a tota la corona metropolitana 
i a l’àmbit immediat de la Regió metropolitana –que 
és on es hi ha més interrelacions residència-treball, 
comerç-lleure, etc.–, el foment de la bicicleta i altres 
mitjans sostenibles, la dotació i millora de les infraes-
tructures i equipaments de mobilitat, i la coordinació 
metropolitana del trànsit, la logística i l’aparcament.

 – Amb l’aprovació definitiva del Pla metropolità de 
mobilitat urbana, aplicarem les actuacions que cor-
responguin a l’AMB i reclamarem a altres administra-
cions les que els corresponen, en especial les relacio-
nades  amb les infraestructures de mobilitat i amb la 
connectivitat amb la resta de la Regió metropolitana 
i del conjunt del país.

4. Preservar els recursos naturals, un medi ambient 
de qualitat i afrontar l’emergència climàtica

 – Protegirem i promourem els sistemes naturals 
i preservarem els espais lliures, sobre la base dels 
grans parcs naturals i periurbans, els parcs metropo-
litans i urbans, les platges metropolitanes i els es-
pais fluvials i agraris com a grans connectors de la 
biodiversitat del sistema. En el seu conjunt, aquests 
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espais són la base del patrimoni natural de la metrò-
polis, milloren la qualitat ambiental i paisatgística de 
tots els municipis i posen a l’abast del ciutadà espais 
per al lleure de forma respectuosa amb l’entorn. 

 – En tot allò que fa referència al cicle de l’energia 
impulsarem nous sistemes de producció d’energia 
i en el cicle integral de l’aigua prestarem el servei 
amb la màxima qualitat i eficiència, amb la finali-
tat de generar, en ambdós casos, menys consum 
d’aquests recursos. També treballarem per millorar 
la incorporació de l’aigua depurada al medi natural 
i en la reutilització de l’aigua regenerada. Pel que fa 
al tractament dels residus i del cicle dels materials 
aprofundirem en les polítiques públiques de residu 
zero amb la minimització, reducció, reutilització i re-
ciclatge. El desenvolupament i extensió del Pla clima 
i energia ens permetrà consolidar la transició energè-
tica i fer front a l’emergència climàtica.

 – Totes aquestes polítiques precisaran d’una inten-
sificació dels programes d’educació ambiental, in-
formació i assessorament dirigits a la ciutadania, als 
diversos sectors socials i econòmics i a les activitats 
econòmiques.

5. Impulsar l’activitat econòmica com a motor de 
l’ocupació i el benestar 

 – Promourem les iniciatives d’impuls econòmic al 
territori juntament amb les relatives a la captació 
d’inversió i talent, el suport a la innovació i a la re-
cerca, i la digitalització, així com iniciatives de proxi-
mitat i del bé comú. Apostem per polítiques econò-
miques de generació i millora del territori productiu 
incidint en àmbits d’economia qualificada, economia 
verda i circular, economia cooperativa, social i solidà-
ria, o en àmbits importants d’acció econòmica me-
tropolitana com ara les manufactures, el motor, el 
sistema alimentari o els sectors de serveis i turisme 
sostenible, a fi de reactivar l’economia, tot reduint els 
impactes sobre la població, de manera respectuosa 
amb el medi ambient i primant la generació d’ocu-
pació estable i de qualitat. 

 – Promourem la identitat metropolitana de la cone-
guda com a «marca Barcelona» i farem accions amb 
els municipis metropolitans per a la captació d’in-
versions en els mercats internacionals i locals, ajut 
a la retenció d’inversions en el territori metropolità i 
suport a l’elaboració de portafolis d’inversions locals.

 – Continuarem amb la política de suport a les em-
preses i a l’emprenedoria sobre la base de noves 
capacitacions empresarials i professionals. Volem 
fer més fàcil la creació i el treball de les empreses 
i de l’emprenedoria; per això establirem actuacions 
de millora de la gestió administrativa i d’ajuts en els 
punts municipals d’atenció d’empreses. Millorarem 
els serveis, la projecció i la gestió dels polígons i les 
àrees d’activitat econòmica als municipis. Donarem 
impuls a la certificació de la qualitat dels PAE i a 
l’associacionisme empresarial, sempre en coordina-
ció amb els ens locals. Donarem suport al sector del 
comerç de proximitat i de l’hostaleria dels municipis 
metropolitans per afrontar les noves realitats de con-
sum i d’allotjament turístic en el marc d’una estra-
tègia de regulació per reduir els impactes negatius 
que provoca.

6. Un sistema de finançament estable i suficient per 
als serveis metropolitans

 – Assolirem un sistema de finançament adequat per 
als serveis metropolitans. Ens cal reforçar la fiscalitat 
pròpia i, alhora, assegurar més participació de l’Estat i 
de la Generalitat en el finançament dels serveis me-
tropolitans, entre ells el finançament del sistema de 
transport públic. Hem de treballar junts per aconse-
guir l’indispensable equilibri financer que garanteixi la 
prestació de serveis metropolitans i la seva millora.

 – La fiscalitat metropolitana ha de ser més justa i 
ecològica per aconseguir una societat més sostenible 
ambientalment i que resolgui millor les necessitats 
socials i la diversitat. 
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7. Garantir la proximitat i la participació ciutadana 
en la gestió i prestació dels serveis públics i el dret 
a la bona administració

 – Fomentarem la difusió dels principals plans i pro-
jectes d’interès metropolità i promourem la participa-
ció ciutadana mitjançant els espais de comunicació 
metropolitans i de sessions i processos participatius.

 – Establirem mecanismes per avaluar l’opinió dels 
sectors interessats i de la ciutadania en general sobre 
la qualitat dels serveis metropolitans, basant-nos en 
les cartes de serveis de les diferents àrees ja aprova-
des, i incorporarem aquesta opinió com a element de 
progrés en la prestació dels mateixos.

8. Cooperar i concertar amb la Regió metropolitana 
de Barcelona

 – L’AMB, com a institució supralocal de govern de l’àm-
bit metropolità de Barcelona, té reptes, especialment 
en mobilitat, emergència climàtica, ocupació, indústria 
i habitatge, entre d’altres, que no es poden resoldre 
exclusivament des de la pròpia institució i precisen de 
concertació i cooperació en l’àmbit territorial real en el 
que viuen i treballen les persones d’aquest territori. Im-
pulsarem i establirem l’espai de relacions institucionals 
necessari per afrontar els reptes compartits.

9. Presència en l’àmbit internacional i compromís en 
la cooperació al desenvolupament 

 – Impulsarem les nostres relacions amb els organis-
mes internacionals mitjançant un pla de mandat i els 
diferents plans sectorials alineats amb les agendes in-
ternacionals de Nacions Unides, en particular l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), la Nova Agenda Urbana (Hàbitat III), els Acords 
de París sobre Canvi Climàtic, i el compromís i partici-
pació activa en defensa dels Drets Humans. 

 – Enfortirem les relacions amb governs metropoli-
tans del món i institucions internacionals amb l’ob-
jectiu d’innovar, compartir, transferir coneixement i 
donar visibilitat al paper de l’AMB i als projectes em-
blemàtics d’aquest mandat. 

 – Treballarem amb els ajuntaments per tal de de-
senvolupar projectes de cooperació internacional 
mitjançant l’Oficina de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament. Continuarem destinant un 0,7 % 
del pressupost de l’AMB a cooperació internacional.

 – Farem que l’AMB sigui la metròpolis de referència a 
la Mediterrània en el desenvolupament de projectes 
i sumant-nos a les iniciatives i estratègies que s’im-
pulsin des d’altres nivells de govern, actors econò-
mics, la societat civil i les xarxes internacionals, com 
ara MedCities.
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Objectius programàtics

1. Perseverar i ampliar  les actuacions que garantei-
xin un adequat desenvolupament social a la me-
tròpolis. En el context actual procedirem a la revisió 
i impuls de nous plans i programes socials adequats 
a les capacitats financeres de l’AMB, i a les noves de-
mandes locals,  que estiguin inspirats en els plans 
que s’han desenvolupat en els darrers mandats, com 
són el Pla metropolità de suport a les polítiques so-
cials municipals i per a la creació d’ocupació, el Pro-
grama metropolità de mesures contra la pobresa 
energètica, el Programa metropolità de tarifació so-
cial del transport públic i l’estratègia d’impulsar el 
dret bàsic a una renda mínima metropolitana dins 
els procediments administratius i la gestió de les 
contractacions públiques. 

2. Impulsar la taula metropolitana de polítiques 
socials. Junt amb aquestes línies que ja s’estan 
desenvolupant, impulsarem, en el marc de la taula 
metropolitana de polítiques socials, la concertació i 
cooperació amb els municipis en àmbits que sobre-
passen l’esfera local com poden ser el sensellarisme, 
la protecció social primària, les polítiques de joves, la 
convivència social, les polítiques de gènere i LGTBIQ, 
la cultura, etc.

3. Continuar desplegant les polítiques concertades 
sobre aliments de proximitat, consum responsa-
ble i productes ecològics. En especial ampliarem 
el projecte dels menjadors escolars amb producte 
de proximitat i ecològic, la incentivació del producte 
fresc i de proximitat als mercats municipals i el mer-
cat de pagès, la preservació i impuls de la producció 
agrícola, amb canals de distribució i venda directa, 
apropant el client al productor amb formes alternati-
ves, com ara les cooperatives de consum, la coopera-
ció de consum agroecològic, el consum de quilòme-
tre zero, els mercats de pagès i les xarxes de consum 
solidari, entre altres. 
Participació als òrgans d’administració de Mercabarna 
i posada en funcionament de l’àrea de producte ecolò-
gic en la distribució.

4. Facilitar l’accés a l’habitatge social per garantir un 
habitatge digne per a tothom i aconseguir una millo-
ra de la qualitat constructiva, l’eficiència energètica i 
d’accessibilitat del parc construït. L’AMB continuarà 
desenvolupant l’estratègia metropolitana d’habitat-
ge social sustentada en un mandat de solidaritat 
urbana en un marc de col·laboració amb els ajunta-
ments i la resta d’administracions amb competènci-
es en l’habitatge. Aquesta estratègia es recolzarà en 
sis línies d’actuació:

 – Reforçar la política de rehabilitació extensiva a 
través del Consorci Metropolità de l’Habitatge amb 
l’objectiu de rehabilitar 10.000 habitatges en 10 bar-
ris metropolitans de 10 municipis, amb una inversió 
total de 100 milions d’euros. 

 – Continuar les polítiques de construcció d’habitatge 
assequible i de qualitat mitjançant l’IMPSOL que pre-
veuen la construcció de 2.000 habitatges. 

 – Construir, mitjançant l’operador Habitatge Metrò-
polis Barcelona, 4.500 habitatges de lloguer, amb la 
incorporació d’un soci privat dins de la societat.

 – Obrir noves fórmules de col·laboració publicopriva-
da amb la modalitat de concursos de concessió de 
drets de superfície per a la construcció de 1.500 ha-
bitatges de protecció oficial.

 – Establir acords de cessió habitatge amb SAREB i 
altres grans tenidors de parcs d’habitatge buit o per 
rehabilitar.

 – Continuar les tasques d’informació i anàlisi del sec-
tor de l’habitatge a través de l’Observatori Metropoli-
tà de l’Habitatge.

5. Constituir la Comissió de Coordinació d’Estratègi-
es per a l’habitatge metropolità com un espai de 
concertació i d’impuls pel que fa als diferents ins-
truments de planificació, programació i operatives a 
l’entorn d’aquesta matèria. Serà presidida pel vice-
president executiu.

6. Complementar l’estratègia metropolitana de 
l’habitatge amb l’anàlisi de noves actuacions, en 
forma de programes d’emergència i d’ajuts ges-



ACORD PER AL GOVERN  
DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

MANDAT 2019-2023

9

tionats a través dels municipis, dirigits a facilitar 
l’accés al lloguer a les persones més desfavorides. 
Aquestes actuacions i el seu cofinançament s’acor-
daran amb els ajuntaments.

7. Prestar especial atenció a la planificació i gestió 
dels instruments de sòl i habitatge per avançar en 
l’assoliment de l’objectiu de solidaritat urbana amb 
una oferta d’habitatge assequible suficient, entre els 
quals destacaran:

 – Donar suport tècnic i jurídic des dels serveis d’urba-
nisme i des del PDU a la implantació de mesures per 
incrementar les reserves per HPO en sòl urbà conso-
lidat –en les operacions de reforma urbana, millora 
urbana i rehabilitació d’edificis.

 – Col·laborar amb els municipis metropolitans que 
ho requereixen per implementar mesures jurídiques 
i urbanístiques per controlar els fenòmens dels pisos 
turístics i de lloguer irregular d’habitacions, evitar la 
gentrificació i altres situacions d’ús irregular o espe-
culatiu del parc d’habitatges existents. 

 – Mantenir, així mateix, les polítiques de creació de 
sòl i de regeneració i reforma urbana, facilitant la 
construcció d’habitatge assequible, amb diferents 
qualificacions (protecció/lliure). 

8. Adequar millor l’operativitat dels instruments de 
reflexió i gestió de l’AMB, per tal d’enfocar-los al 
compliment dels objectius estratègics metropoli-
tans. Per fer-ho, s’establiran els corresponents ins-
truments de seguiment, anàlisi i avaluació per al 
seguiment dels plans, projectes i serveis mitjançant 
contractes programa amb l’Institut d’Estudis Regio-
nals i Metropolitans, l’Associació del Pla Estratègic 
Metropolità i Barcelona Regional. 

9. Aprofundir en el bon govern i el govern obert. For-
mular les cartes de servei de les diferents àrees de 
la institució corresponents al mandat i desenvolupar 
els processos participatius i sessions informatives 
associades als principals plans i projectes que inte-
ressin a l’AMB i donar resposta a les demandes for-

mulades pels diferents agents socials i econòmics. 
Així mateix, dins de l’estructura metropolitana, defi-
nirem un pla d’accions, mesurables i concretes, per a 
la implementació dels objectius corporatius de trans-
parència, comunicació, informació i participació per 
donar compliment a l’actual marc legislatiu. Revisa-
rem el ROM per adequar-lo als principis inspiradors 
de govern transparent i obert a la participació, seguir 
implementant el Portal de Transparència, elaborar el 
PAM 2019-2023 amb processos participatius interns 
de la institució i de la ciutadania, sectors i entitats, i 
impulsar el Consell Metropolità d’Alcaldes i Alcaldes-
ses com un espai de reflexió en noves estratègies i 
impuls metropolità.

10. Impulsar la cooperació i concertació del conjunt 
de territoris i institucions de la Regió metropoli-
tana de Barcelona, especialment en projectes que 
requereixen estratègies compartides (mobilitat, in-
fraestructures, ocupació i indústria, emergència cli-
màtica, habitatge...).

11. Assegurar la sostenibilitat econòmica dels ser-
veis metropolitans. L’actual situació de dificultats 
econòmiques i financeres de les administracions 
estatal i autonòmica per garantir les seves obliga-
cions en el finançament de les nostres competèn-
cies, concretament en la prestació dels serveis de 
transport i medi ambient, i la previsible dificultat 
de col·laboració econòmica en el desenvolupament 
dels futurs reptes de l’AMB, obliguen a analitzar 
aquesta realitat i a actuar per evitar que es condici-
oni la capacitat econòmica i la solvència creditícia 
de la institució. Per fer front al risc que aquesta re-
alitat provoca, evitar el col·lapse financer i garantir 
la prestació adequada dels serveis es crearà para-
l·lelament a la línia de gestió general, un espai de 
reflexió amb l’objectiu d’assegurar la prestació dels 
serveis. En aquest sentit, caldrà també una revisió 
del sistema de finançament cap a un sistema més 
just, proporcional i redistributiu i estudiar la fiscali-
tat ambiental.
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12. Continuar la tramitació i l’aprovació del Pla direc-
tor urbanístic metropolità. En l’àmbit competencial 
i de les funcions de serveis tècnics que corresponen 
a l’AMB en matèria d’urbanisme, continuarem el pro-
cés de redacció, tramitació i aprovació del PDU me-
tropolità, d’acord amb la resta d’institucions i com 
a instrument transversal de debat i planificació del 
territori. Continuarem amb la línia oberta, que facili-
ta i estimula la participació. En el procés es tindran 
en compte els efectes ambientals, socials i econò-
mics que s’aplicaran a les diferents escales espacials 
(territori, ciutat, barri, carrer, edifici) i funcionals (ci-
cle de l’aigua, cicle de l’energia, cicle de la matèria). 
S’incorporarà la dimensió temporal en el curt, mitjà 
i llarg termini, tal com s’ha apuntat en el document 
d’Avanç elaborat i aprovat pel Consell Metropolità en 
el darrer mandat 2015-2019.

13. Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupa-
ment de projectes d’abast metropolità i amb una 
marcada funcionalitat municipal. Amb aquestes 
referències, prendran especial importància les actu-
acions destinades a la integració urbana de les infra-
estructures que segreguen el territori. Igualment, es 
continuaran les polítiques d’ordenació i gestió dels 
grans espais territorials, com els espais fluvials, les 
vies metropolitanes o la reconversió d’antigues car-
reteres, la millora de sectors generadors de desen-
volupament d’activitats econòmiques o d’altres que 
requereixen, per la seva transcendència, un elevat 
nivell d’implicació i d’intervenció per part de l’AMB, 
com poden ser les transformacions urbanes en els 
entorns dels grans nodes ferroviaris. Així mateix, la 
institució continuarà cooperant i assistint tècnica-
ment els ajuntaments en els diversos àmbits territo-
rials de la seva activitat, com ara la redacció de pro-
jectes i de figures de planejament, així com persistint 
en la innovació tecnològica que permet la producció i 
la difusió cartogràfica de tot l’àmbit territorial metro-
polità, inclòs el terme municipal de Barcelona.

14. Posar en marxa un pla de desenvolupament so-
cial, territorial i econòmic per a la integració de 

l’àrea del Besòs mitjançant l’aplicació d’un únic pla 
d’acció conformat amb la presència de les polítiques 
transversals de les diferents àrees de la Institució, 
preveient la concertació amb la resta d’administra-
cions públiques d’un programa d’actuacions i cofi-
nançament que permetin fer front amb garanties de 
solidesa al futur d’aquest pla d’actuació. 

15. Desenvolupar els plans i programes d’inversions 
de les diferents àrees de la institució. Es definiran 
les operatives necessàries per finançar inversions 
en espais naturals, espais públics, infraestructures i 
equipaments. Aquests plans s’executaran mitjançant 
els programes de cohesió territorial, millora urbana 
i projectes d’assistència tècnica introduint progres-
sivament criteris  i prioritats per impulsar objectius 
compartits d’interès comú metropolità, sense que 
vagi en detriment dels interessos de cada municipi, 
com ja es fa en els programes PSG o en el recent pro-
grama de patrimoni. 

16. Definir els objectius, continguts i dotacions de 
nous plans sectorials per fer-los front en la mesu-
ra de les disponibilitats econòmiques: la integració 
d’infraestructures metropolitanes; la millora de la 
mobilitat; els espais fluvials i la integració de les 
vores, on s’inclouran actuacions per a la millora del 
paisatge natural i urbà; actuacions en urbanitzacions 
i assentaments il·legals; millora de competitivitat de 
les àrees d’activitat econòmica i de polígons indus-
trials; la transició ecològica, energètica i ambiental 
i de la connectivitat per afavorir la digitalització; la 
lluita contra la contaminació generada pel trànsit; la 
implantació de zones de baixes emissions; el foment 
de la bicicleta i altres mitjans sostenibles; la dota-
ció i millora de les infraestructures i equipaments de 
mobilitat, i la coordinació metropolitana del trànsit, 
la logística i l’aparcament. A aquests efectes, apro-
varem i dotarem pressupostàriament durant el man-
dat 2019-2023 tots i cadascun d’aquests programes 
d’inversions, subvencions i despeses, en funció de les 
capacitats financeres i garanties de cofinançament.
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17. Impulsar l’Estratègia per a l‘erradicació de l’ami-
ant al territori de l’AMB, mitjançant el desplegament 
i concreció de les diverses actuacions i mesures nor-
matives previstes en el Pla d’acció per al tractament 
i l’erradicació de l’amiant en l’àmbit metropolità, en 
cooperació amb els municipis, que va ser pres en 
consideració pel ple del Consell Metropolità. 

18. Preservar i mantenir les infraestructures naturals 
metropolitanes: parcs, platges, espais fluvials, es-
pais lliures agraris i espais naturals. Les actuacions 
destinades a conservar, recuperar i connectar els ele-
ments naturals del territori han estat prioritàries en 
l’actuació metropolitana.
Juntament amb les administracions amb competèn-
cies en l’espai costaner es posarà en marxa un pla 
per a l’estabilització del front costaner i la consolida-
ció del passeig marítim metropolità.
Consolidarem la nostra participació activa en els 
consorcis per a la gestió dels espais naturals de la 
serralada Litoral, el Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
espais naturals del delta del Llobregat.
Implementarem la planificació i les actuacions deri-
vades de l’aprovació definitiva del PEPNat i del PGM 
de l’àmbit del Parc Natural de Collserola.

19. Prosseguir l’acció conjunta amb ajuntaments i al-
tres administracions per garantir la preservació i 
l’ús ciutadà dels grans parcs naturals, de les platges 
metropolitanes i de la xarxa de parcs metropolitans. 

20. Incidir en la recuperació dels espais fluvials me-
tropolitans, continuant i completant la recuperació 
social i ambiental de l’espai fluvial del Llobregat, tot 
assumint-ne la gestió i el manteniment. 

21. Plantejar estratègies per a la recuperació ambien-
tal i de renaturalització i la recuperació ecològica 
del riu Besòs, amb tractament diferenciat dels trams 
urbans, dins del marc de l’estratègia d’integració eco-
nòmica, social i territorial de l’àrea del Besòs.

22. Donar una consideració especial a la planifica-
ció dels espais lliures territorials que defineixen 
els grans parcs naturals i agraris, i que es regirà 
seguint els elements centrals, objectius i estratègi-
es del Pla especial de protecció del medi natural i el 
paisatge (PEPNat) en el sentit de promoure activitats 
productives primàries dins dels espais lliures com a 
element de gestió i incentivació d’activitats agràries 
de proximitat i ecològica, donant suport a polítiques 
agroalimentàries que impulsin la producció local, i la 
distribució i el consum d’aliments i productes ecolò-
gics, segurs i saludables.
Donar suport als municipis per reduir l’abandona-
ment de camps de conreu i els espais agroforestals 
metropolitans, per tal de fer-los més productius. Fa-
cilitarem les activitats d’agricultura urbana que abas-
tin tant la producció d’aliments com el processament 
i la comercialització. 
Reduir el risc d’incendi forestal mitjançant una ges-
tió activa del territori potenciant els plans de gestió 
forestal i aprofitament econòmic de la massa. Farem 
un seguiment rigorós de la normativa vigent en re-
lació amb l’obligació dels titulars de línies aèries de 
conducció elèctrica dels treballs de neteja i manteni-
ment de vegetació, als quals estan obligats.

23. Fer efectiu el desplegament i l’ampliació del Ser-
vei de Disciplina Urbanística metropolità per als 
sòls protegits i rurals en compliment del  compromís 
de preservació de l’espai natural metropolità.  

24. Constituir una Ponència de Coordinació dels plans i 
programes metropolitans. Els documents i informes 
relatius a plans, programes i determinats projectes, 
tant els d’iniciativa de la mateixa AMB com aquells 
procedents d’altres administracions en què correspon-
gui emetre informe, seran compartits, coordinats i for-
mulats de manera conjunta entre els responsables de 
les àrees de Territori, Urbanisme, Habitatge, Medi Am-
bient i Mobilitat de l’AMB i, quan estiguin afectades, 
amb la participació d’altres àrees implicades –espe-
cialment de l’àmbit econòmic i social i de planificació 
estratègica. Serà presidida pel vicepresident executiu.
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25. Reclamar l’impuls a la construcció de les grans in-
fraestructures metropolitanes. L’AMB actualitzarà i 
exigirà a altres administracions públiques el compli-
ment dels compromisos adquirits en matèria d’inver-
sió i en tot allò que està relacionat amb la mobilitat 
i funcionalitat metropolitanes, així com la posada en 
marxa del corredor mediterrani com a infraestructu-
ra necessària per garantir el desenvolupament eco-
nòmic de tota l’àrea metropolitana i de Catalunya. 
Posarem especial èmfasi a les infraestructures rela-
cionades amb la mobilitat i el transport públic i con-
tinuarem assessorant els municipis en els processos 
de soterrament de les vies ferroviàries en el seu pas 
pels nuclis urbans i la seva integració territorial.

26. Continuar reclamant la participació de represen-
tants de l’AMB en òrgans de gestió de competèn-
cia de l’Estat que afecten directament l’àmbit me-
tropolità com són el port i l’aeroport

27. Potenciar l’Agència Metropolitana de Desenvolu-
pament Econòmic per fer front als reptes socioeco-
nòmics de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb 
un sistema de cooperació i suport directe als serveis 
municipals de promoció econòmica, d’ocupació, 
d’innovació social i tecnològica i d’impuls de noves 
economies locals emergents. Desplegar polítiques de 
concertació amb els actors socials i econòmics per 
al desplegament de les estratègies de desenvolupa-
ment econòmic del territori dins de l’àmbit de la re-
gió metropolitana.

28. Promoure la identitat metropolitana dins la marca 
Barcelona i la internacionalització de l’economia. 
Desenvolupar la promoció específica del patrimoni 
local i del turisme smart sostenible i de qualitat me-
tropolità. Impulsar accions d’internacionalització de 
l’economia amb els municipis metropolitans per a la 
captació d’inversions en els mercats internacionals 
i locals, d’ajut a la retenció d’inversions al territori 
metropolità i de suport a l’elaboració de portafolis 
locals d’inversió.

29. Participar en la implantació de la nova economia 
de la digitalització i de la intel·ligència artificial. 
Establir un hub-ecosistema-xarxa de centres d’inno-
vació especialitzats i de referència que posi en comú 
els projectes del territori, i cercar sinergies i col·la-
boracions publicoprivades que afavoreixin l’impuls 
econòmic metropolità, la projecció de la recerca i la 
captació de talent. Fer del territori metropolità una 
referència i un punt de trobada a escala internacional 
en tecnologia.

30. Impulsar projectes de cooperació internacional, 
mitjançant l’Oficina de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament, i establir una línia de suport als 
ajuntaments, tot fomentant projectes innovadors 
amb finançament de la Unió Europea, com el conve-
ni FEDER amb la Generalitat de Catalunya o a través 
de projectes transnacionals. Defensar els interessos 
de l’AMB en el desplegament del pressupost euro-
peu 2021-2027.

31. Donar suport a les polítiques de transició energè-
tica impulsant l’estalvi i la generació d’energia re-
novable dels municipis, fomentant la coordinació a 
escala metropolitana i col·laborant en el desenvolu-
pament de xarxes locals de climatització. Seguiment 
i implementació del Pla clima i energia (fotolineres, 
terrats fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc.). Impul-
sar i reclamar els canvis normatius que calguin per 
avançar cap a l’horitzó de subministrament energia 
renovable 100% i de zero emissions.

32. Contribuir a l’extensió dels serveis i a la gestió pú-
blica i comunitària de l’operador energètic amb la 
seva implementació als edificis públics AMB i la seva 
obertura progressiva als usuaris residencials i comer-
cials a tot l’àmbit metropolità. Desenvoluparem a 
escala local polítiques destinades a la promoció de 
les energies netes i renovables i participarem activa-
ment amb els municipis en el desenvolupament de 
projectes dirigits a aquest objectiu.



ACORD PER AL GOVERN  
DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

MANDAT 2019-2023

13

33. Finalitzar la tramitació del Pla metropolità de 
prevenció i gestió de recursos i residus municipals 
2019-2025 (PREMET25), que va aprovar inicialment 
el Consell Metropolità i que actualment es troba en 
fase de resposta a les al·legacions presentades i la 
seva aprovació definitiva; dur a terme el seguiment 
del compliment dels objectius definits en aquest 
Pla; definir una taxa metropolitana de tractament 
de residus (TMTR) més equitativa per als residus no 
domiciliaris. Donar suport als ajuntaments per tal 
que implementin sistema de taxació municipal de 
la recollida domiciliària i altres mesures que creguin 
oportunes per fomentar i prioritzar la corresponsa-
bilitat en la reducció i selecció responsable de resi-
dus. Donar assistència tècnica i econòmica per a la 
implantació de nous sistemes de recollida per tal de 
complir els objectius europeus de reciclatge de resi-
dus. Col·laborar amb els ajuntaments, les entitats ve-
ïnals i socials en campanyes de conscienciació dels 
ciutadans mitjançant campanyes de comunicació.

34. Millorar la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat 
de les plantes de tractament i de valorització de 
residus atenuant-ne els impactes ambientals corre-
lativament a l’assoliment progressiu dels objectius 
de reducció dels tractaments finalistes, en la mesura 
que es vagin complint els objectius de “residu zero” 
que estan en els fonaments dels PREMET25.

35. Continuar prestant el servei d’abastament i sa-
nejament d’aigua com a bé comú, garantir el sub-
ministrament universal i exercir les competències 
metropolitanes. En el moment en què es tingui co-
neixement del text de la sentència dictada pel Tribu-
nal Suprem, en benefici de l’interès públic es garan-
tirà la prestació del servei com fins ara. Així mateix, 
es procedirà a l’anàlisi de la sentència, i per fer-ho es 
constituirà una comissió per analitzar i proposar les 
actuacions més adients en defensa de l’interès gene-
ral. Aquesta comissió la integraran els responsables 
polítics de les àrees de gestió de l’AMB relacionades 
amb l’anàlisi de la sentència, i, en representació dels 
23 municipis, un membre per a cadascun dels ajun-

taments que formen part de la societat d’economia 
mixta. Serà presidida pel vicepresident de l’àrea de 
medi ambient. 
Sense perjudici que els municipis puguin iniciar els 
tràmits per a l’assumpció del servei, si fos el cas. En 
aquest cas, es donarà suport a aquells municipis que 
sol·licitin l’establiment d’una gestió municipal direc-
ta, sempre que es garanteixi la viabilitat jurídica, tèc-
nica i econòmica del servei.

36. Continuar les polítiques d’increment de l’aprofita-
ment de les aigües regenerades i freàtiques i de 
retorn al medi natural i amb els compliment dels 
acords de la Taula del Ter

 
37. Efectuar les inversions urgents necessàries en 

l’àmbit del manteniment, la millora i la renovació 
del sistema de sanejament d’aigües i en especial 
les grans infraestructures de sanejament (col·lec-
tors Morrot, Besòs i Llevant, entre altres). Reclamar 
les corresponents aportacions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i un accés més equitatiu al finançament 
sobre la base de la participació en el cànon de l’aigua, 
d’acord amb els principis de compromís assolits amb 
el Govern de la Generalitat de Catalunya.

38. Aprovar definitivament el Pla metropolità de mo-
bilitat urbana (PMMU) i aplicar les actuacions 
previstes, en el marc de les previsions de la Llei de 
l’AMB, per atendre de manera unitària la gestió de la 
mobilitat en aquest àmbit, tot participant conjunta-
ment amb els departaments de l’administració de la 
Generalitat competents en la matèria, en el marc de 
la Comissió Mixta prevista en la disposició addicional 
7a de la Llei. En particular, participar en la gestió de 
la xarxa viària bàsica definida al Pla, per tal d’exer-
cir plenament les competències de transport públic, 
trànsit i mobilitat. 

39. Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, 
amb la millora i el desenvolupament del Pla de 
sostenibilitat de l’AMB. La contaminació atmos-
fèrica és el primer problema ambiental de la àrea 
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metropolitana de Barcelona que afecta la salut de 
les persones. L’estratègia per afrontar aquest objec-
tiu passa per la reducció de la circulació del vehicle 
privat. Per això es proposa disminuir la utilització 
del vehicle privat amb accions com la promoció del 
transport públic i la bicicleta. Es posarà en marxa la 
zona de baixes emissions de les Rondes de Barcelona 
l’1 de gener de 2020. L’AMB participarà en la ges-
tió d’aquesta ZBE Rondes i ajudarà també a posar 
en servei altres zones urbanes de baixes emissions 
o d’atmosfera protegida als municipis metropolitans 
que ho decideixin. Continuarem impulsant la gestió 
de l’aparcament per a la dissuasió del vehicle privat 
i les campanyes de sensibilització amb la reducció 
dels nivells de contaminació. 

40. Complementar les mesures ja previstes per a les 
zones de baixes emissions (ZBE) en les vies d’alta 
capacitat en el cas que no es compleixin els objec-
tius fixats en la millora de la qualitat de l’aire. Es con-
siderarà també l’aplicació d’altres mesures de ges-
tió del trànsit metropolità, en especial de reducció 
o models alternatius de mobilitat per avançar en la 
sostenibilitat.

41. Continuar implantant, juntament amb els muni-
cipis, les polítiques de vies segregades i les es-
tratègies dels aparcaments d’intercanvi (park & 
ride). Es continuarà atorgant la T-verda metropolita-
na. S’estendrà l’actual plataforma tecnològica AMB 
Aparcament a altres municipis amb zones regula-
des, i s’iniciarà la plataforma per a zones logístiques 
i de càrrega i descàrrega, a fi d’aplicar de manera 
homogènia i coordinada les polítiques d’aparcament 
a tota l’AMB. 

42. Participar de manera activa en la gestió del tràn-
sit metropolità, continuar la implementació de les 
mesures per regular l’activitat dels VTC com a servei 
diferenciat del taxi i millorar els serveis i prestacions 
del taxi.

43. Continuar la gestió conjunta amb l’Ajuntament 
de Barcelona i el Servei Català de Trànsit, d’acord 
amb el que preveuen la Llei de l’AMB i el Pla me-
tropolità de mobilitat urbana. Caldrà també analit-
zar la definició i l’aplicació del model alternatiu als 
peatges en les vies d’alta capacitat, vinculat als ob-
jectius de reducció d’emissions.

44. Estendre, reforçar i renovar el transport públic 
metropolità. Assumir progres-sivament mitjançant 
convenis amb els municipis els serveis urbans de la 
segona corona metropolitana que correspon gestio-
nar a l’AMB, i es reclamarà a la Generalitat de Ca-
talunya el traspàs i el finançament dels serveis in-
terurbans de la segona corona en compliment de les 
competències que la Llei atorga a l’AMB. 

45. Incrementar la capacitat del servei de metro i au-
tobusos tot reforçant els corredors amb més viat-
gers, especialment a la xarxa d’altes prestacions 
de superfície: xarxa ortogonal de Barcelona, Me-
trobús i Bus Exprés. Es programarà amb els muni-
cipis la implantació de nous carrils bus i de prioritat 
semafòrica per als autobusos a fi d’augmentar la ve-
locitat comercial, així com la millora de l’accessibili-
tat de les parades. 

46. Ampliar els serveis de bus a demanda per obtenir 
la màxima eficiència en zones de baixa densitat 
i assumir la gestió de nous aparcaments d’in-
tercanvi (park & ride) al voltant de les estacions 
ferroviàries mitjançant l’app AMB P+R, i promoure 
també l’adequació i la construcció de nous recintes. 

47. Impulsar l’extensió de la tarifació social (targeta 
rosa) als municipis de la segona corona metropo-
litana, i també als col·lectius més vulnerables o en 
risc d’exclusió social

48. Impulsar, en l’àmbit de l’ATM i davant el Govern 
de la Generalitat, les mesures necessàries per a 
la implantació de la T-mobilitat començant per la 
regió metropolitana de Barcelona, a partir de l’any 
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2020, i estudiar la revisió i la millora dels títols de 
transport públic incorporant-hi nous criteris ambien-
tals i socials.

49. Reclamar al Govern de la Generalitat la implanta-
ció del conjunt de les mesures previstes en la Llei 
de finançament del transport públic de Catalunya 
i la creació dels organismes de participació i segui-
ment que hi són previstos.

50. Implementar mesures que tendeixin a la millora 
de la gestió del servei i a l’equilibri financer del 
servei de transport públic, per tal d’optimitzar els 
recursos disponibles i racionalitzar la despesa, com a 
mesures necessàries al costat de la millora del finan-
çament del sistema a què es fa referència en el punt 
anterior. En aquest sentit s’estudiaran i s’implemen-
taran totes aquelles mesures que permetin millorar 
l’equilibri financer del sistema mitjançant la millo-
ra de la gestió del servei, i l’austeritat i l’eficiència 
en l’administració de les empreses prestatàries dels 
serveis de transport públic. En concret, s’analitzarà 
la repercussió i redistribució de la sostenibilitat eco-
nòmica del grup empresarial metropolità TMB, per 
tal d’evitar la distribució de càrregues econòmiques 
territorials poc equitatives que condicionin el futur 
de l’AMB. 

51. Renovar les flotes amb vehicles elèctrics. L’AMB 
continuarà sent un referent local en la promoció del 
vehicle elèctric, començant per l’electrificació de les 
flotes pròpies. Caldrà impulsar l’adquisició de nous 
autobusos elèctrics, tant als serveis de gestió directa 
com indirecta, a fi d’aconseguir el màxim de vehicles 
de zero emissions en substitució dels autobusos més 
contaminants. 

52. Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de despla-
çament sostenible i saludable. Caldrà seguir estenent 
la xarxa pedalable metropolitana en el marc de la Bi-
civia, es construiran més aparcaments de gran capa-
citat a l’entorn de les estacions de transport públic 

i s’estendrà la xarxa d’aparcaments segurs Bicibox. 
L’AMB impulsarà de manera decidida l’atorgament 
de llicències metropolitanes de serveis de bicicletes 
i motos elèctriques compartides i s’avançarà en la 
regulació dels vehicles de mobilitat personal.

53. Reclamar a altres administracions les actuacions 
imprescindibles per a la millora del transport pú-
blic. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el tras-
pàs dels serveis d’autobusos íntegrament compre-
sos dins de l’AMB, així com la construcció de carrils 
bus-VAO als accessos a Barcelona (com ara la C-245, 
la B-23 i la C-31 nord i sud). Reclamar a la Generali-
tat de Catalunya i a l’Estat un pla de xoc de millora 
de les infraestructures de metro i del ferrocarril de 
rodalies, especialment en els trams amb més con-
gestió, menys qualitat o amb més incidències del 
servei, així com una millora urgent del finançament 
del transport públic, per donar estabilitat al sistema 
i permetre’n el creixement i la renovació durant els 
propers anys.

54. Preservar i promocionar el patrimoni construït i 
el paisatge cultural. Resulta fonamental incorporar 
el valor de la preservació i el foment del patrimoni 
construït i el paisatge material i cultural de manera 
transversal en el conjunt d’actuacions que empren-
guin l’AMB i establir els itineraris patrimonials com a 
font de coneixement i pertinença a un territori.
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Configuració estructura política
AMB 2019-2023

JUNTA DE GOVERN

COMISSIÓ EXECUTIVA

ÀREES DE GESTIÓ

Membres

1  President/a   En Comú Guanyem
2  Vicepresident/a executiu  PSC-CP
3  Vicepresident/a   PSC-CP
4  Vicepresident/a   En Comú Guanyem
5  Vicepresident/a   ERC-AM
6  Vicepresident/a   PSC-CP
7  Vicepresident/a   En Comú Guanyem
8  Vicepresident/a   ERC-AM
9  Vicepresident/a   PSC-CP
10  Vicepresident/a   En Comú Guanyem
11  Vicepresident/a   ERC-AM
12  Vicepresident/a   Junts per Catalunya
13  Conseller/a   PSC-CP
14  Conseller/a   PSC-CP
15  Conseller/a   PSC-CP
16  Conseller/a   PSC-CP
17  Conseller/a   ERC-AM

La formarà President/a, Vicepresident/a executiu, 
Vicepresidents/es amb àrees, Vicepresidents/es 
institucionals, Portaveus, Gerent i Director/a de 
Presidència.

Vicepresident/a executiu, que incorpora la gestió 
de l’Àrea d’Administració i Territori
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
Ecologia
Desenvolupament Social i Econòmic
Planificació Estratègica
Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques
Internacional i Cooperació

PSC-CP
PSC-CP
En Comú Guanyem
PSC-CP
En Comú Guanyem 
ERC-AM
ERC-AM






