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Nota de premsa 
 

 
Durant la presentació s’ha explicat que el compromís per al 2030 és 

assegurar l’assoliment dels nivells salarials dels convenis col·lectius vigents 
sobre la base d’un salari mínim de referència adaptat a la realitat de la regió 

metropolitana de Barcelona 

 

La missió de Nivells de renda suficients centra el 
segon acte de la gira del Compromís Metropolità 

2030 
Com podem dirigir-nos cap a una economia que proporcioni un salari digne 
per a tothom? És el mateix per a les dones? Poden els ajuntaments incidir en 
els nivells salarials, encara que sigui de forma indirecta mitjançant els serveis 
locals d’ocupació? Sobre aquestes i altres qüestions s’ha reflexionat avui 
durant la presentació de la missió de Nivells de renda suficients, el segon 
dels 8 actes de la gira de presentació de les 8 missions del Compromís 
Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions 
d’habitants. 

 
L’objectiu de la missió que s’ha presentat avui és assegurar que el treball permet 
sostenir una vida en condicions dignes. Però... com fer-ho? El compromís per al 
2030 és assegurar l’assoliment dels nivells salarials dels convenis col·lectius 
vigents sobre la base d’un salari mínim de referència adaptat a la realitat de la regió 
metropolitana de Barcelona. Per això, cal garantir que les rendes del treball, 
principal font d’ingressos a la majoria de llars i pedra angular del sistema actual de 
protecció social, es mantinguin en uns nivells que garanteixin assolir els ingressos 
per sostenir una vida digna. Així mateix, l’estructura productiva ha d’impulsar la 
generació d’un nombre creixent d’ocupacions amb salaris i condicions suficientment 
atractives per retenir el talent i estimular la participació del jovent en el mercat 
laboral. 
 
 
L’acte ha tingut com a amfitriona l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria 
Parlon, també ha comptat amb la participació de Lluïsa Moret, Presidenta de 
l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Hector 
Santcovsky, director de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Jordi 
Martí, president de la Comissió Executiva del PEMB. Mar Serna, exconsellera de 
Treball i Magistrada del Jutjat Social, ha estat l’encarregada de fer de padrina de 
l’esdeveniment.  

http://www.compromismetropolita.cat/
http://www.compromismetropolita.cat/
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Quins projectes poden contribuir a l’assoliment de la 
missió?  

Durant l’acte, també s’han presentat una sèrie de projectes que estan alineats amb 
els objectius de la missió. Així, Blanca Padrós, segona tinenta d'alcaldessa de 
l'àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, 
ha parlat del projecte Grameimpuls, un servei de l’ajuntament de Santa Coloma que 
contribueix a la informació i orientació laboral, a la formació professional 
ocupacional i a la formació universitària. 

Francesca Alaminos, gerent de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona 
ha explicat el projecte Noves oportunitats educatives 4.10 (NOE), Álvaro Porro, 
comissionat d'Economia Social i Desenvolupament Local i Política Alimentària de 
l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte Bloc4bcn, un dels majors pols 
de cooperatives d’Europa. 

i per la seva banda, Xavier Peralta, representant del Consell de Persones Expertes 
de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, ha explicat la Barcelona 
Time Use Initiative for a Healthy Society i Esther Garcia, responsable de l'Àrea 
d'Empoderament Econòmic de la Fundació SURT ha parlat de la funció de l’entitat 
d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de 
les dones i per erradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada 
en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva. 

Per acabar, Maribel Cárdenas, directora d’Igualtat i Polítiques LGTIB de 
l’Ajuntament de Santa Coloma s’ha encarregat de fer una visita guiada a La CIBA, 
l’espai on s’ha dut a terme l’acte i que serveix com a centre de recursos per a 
dones, per posar al seu abast eines per a la millora de la seva autonomia personal 
en tots els àmbits de la vida. Durant la visita, també s’ha explicat que és un espai 
d'innovació i economia feminista on hi ha espais de formació, de preparació per a 
l'ocupació, de naixement i acompanyament de projectes culturals i de creació d'una 
nova economia social, solidària i feminista. 

Antecedents: Barcelona Demà 

Durant el mes de juny del 2020, el PEMB va obrir un procés de reflexió compartida 
per tal d’elaborar l’estratègia de la Barcelona metropolitana del 2030: el procés 
“Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”, definit com el procés col·lectiu de 
debat i proposta (Barcelona Demà) obert a les organitzacions de tot el territori 
metropolità i a les contribucions de persones expertes d’àmbits diversos, focalitzat 
en els reptes de la regió metropolitana de Barcelona i que, en el període 2020-
2022, ha conduit a la definició del Compromís Metropolità 2030. 

Durant el mes de setembre de 2022, el PEMB està duent a terme una campanya 
de presentació del Compromís Metropolità 2030 i les missions que s’hi recullen per 
tal de donar-lo a conèixer i situar-lo al centre del debat del conjunt de la regió 
metropolitana de Barcelona. 

Així, del 13 al 30 de setembre el PEMB organitza una gira per 8 municipis de la 
regió metropolitana de Barcelona per presentar una a una les missions vinculades 
al Compromís Metropolità 2030:  

https://www.grameimpuls.cat/
https://www.diba.cat/educacio/cataleg/noves-oportunitats
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/actualitat/noticies/bloc4bcn-un-dels-majors-pols-de-cooperatives-deuropa-1192899
https://www.timeuse.barcelona/
https://www.timeuse.barcelona/
https://www.surt.org/coneix-nos/qui-som/
https://laciba.gramenet.cat/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://barcelonadema-participa.cat/
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7 d’octubre: acte final de presentació del Compromís 
Metropolità 2030 

La gira conclourà el 7 d'octubre a Sant Adrià del Besòs, on tindrà lloc l'acte de 
presentació del Compromís Metropolità 2030. Serà als Jardins Can Llima, al voltant 
de la casa sostenible TO, ubicada dins del Campus EEBE-UPC, on mitjançant la 
música, la dansa i l'expressió artística, es farà públic el nou pla que defineix la Gran 
Metròpoli del futur: resilient, pròspera, cohesionada, intel·ligent, multinivell i oberta. 

 

Dossier de premsa 
1. El Compromís Metropolità 2030: un 

pla per a la ciutat dels 5 milions 
El Compromís Metropolità 2030, resultat del procés Barcelona Demà, és el nou pla 
estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona orientat a impulsar un nou 
model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació, que en redueixi les 
desigualtats socials i territorials i la situï com una de les metròpolis que liderin la 
lluita contra l’emergència climàtica. 

Aquest pla es fonamenta en la visió de la regió metropolitana de Barcelona com a 
capdavantera l’any 2030 en el desenvolupament d’una nova generació de 
polítiques urbanes de transformació de l’economia, l’espai i el metabolisme de la 
metròpoli, amb la finalitat de generar prosperitat compartida a tots els seus barris, 
viles i ciutats, a partir de la mobilització d’aliances entre actors i utilitzant el 
coneixement i el treball en xarxa a nivell local i global.  

Per aconseguir-ho, caldrà articular nous espais de governança que responguin a 
les necessitats de la metròpoli real i aprofitar les oportunitats que ofereix el bon 
posicionament de Barcelona entre les principals metròpolis del món com a referent 
en cultura, creativitat, innovació i qualitat de vida.  

Aquest nou pla estratègic interpel·la a totes les institucions, empreses, 
organitzacions i a la societat en general de la regió metropolitana i més enllà, a 
implicar-se de manera activa en el desenvolupament de les vuit missions que el 
composen i a construir, de baix a dalt, els instruments necessaris de governança 
per a fer-ho possible.  

En definitiva, la principal novetat del Compromís Metropolità 2030 consisteix en 
abordar els principals reptes als que ens enfrontem com a societat des d’una 
dimensió metropolitana, la de la “ciutat real” dels cinc milions d’habitants. 

 

https://compromismetropolita.cat/
https://barcelonadema-participa.cat/
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2. Abast: la regió metropolitana de 
Barcelona 

L’àmbit d’acció del Compromís Metropolità 2030 és la regió metropolitana de 
Barcelona. Tot i que l'RMB, en la seva definició habitual, comprèn 7 comarques: 
Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental, 160 municipis i 5.191.551 habitants (2021); en el cas del procés 
Barcelona Demà s’hi ha incorporat també la resta del territori de la Vegueria del 
Penedès, és a dir, les comarques del Baix Penedès i part de l’Anoia, arribant a un 
total de 199 municipis i 5.420.709 habitants.  

Per què?  

 Barcelona és capital de Catalunya i la projecta enfora, però és la regió 
metropolitana la que condiciona els fluxos de recursos, persones, 
mercaderies i informació que conformen el metabolisme del conjunt.  

 Els principals reptes urbans són globals i superen la capacitat d’acció 
municipal i els límits administratius: l’escala regional és més adequada per 
fer-hi front. 

 L’estructura policèntrica i el mosaic d’espais naturals, rurals i urbans dins de 
la regió són actius clau per a oferir una bona qualitat de vida que cal 
potenciar. 

 La regió metropolitana és interdependent amb la resta de Catalunya. 
 La diversitat territorial, social i econòmica de la regió metropolitana és la 

base de la capacitat creativa i de la innovació que cal activar per fer front als 
reptes comuns. 

És per tot això que el Compromís Metropolità 2030 serà el primer pla estratègic per 
a la ciutat dels 5 milions d’habitants. 
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3. Antecedents: Barcelona Demà 
Durant el mes de juny del 2020, el PEMB va obrir un procés de reflexió compartida 
per tal d’elaborar l’estratègia de la Barcelona metropolitana del 2030: el procés 
“Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”, definit com el procés col·lectiu de 
debat i proposta (Barcelona Demà) obert a les organitzacions de tot el territori 
metropolità i a les contribucions de persones expertes d’àmbits diversos, focalitzat 
en els reptes de la regió metropolitana de Barcelona i que, en el període 2020-
2022, ha conduit a la definició del Compromís Metropolità 2030 

 

 

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://barcelonadema-participa.cat/


Dossier de premsa. El Compromís Metropolità 2030: un pla per a la ciutat dels 5 milions - 28/9/2022  6 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Barcelona Demà tindrà continuïtat com el marc d’enriquiment, seguiment i revisió 
del Compromís Metropolità 2030 fins a la finalització de la seva vigència 

 

4. Una estratègia basada en missions 
Durant el procés de cocreació del nou pla estratègic, el PEMB ha seguit un 
plantejament inspirat en els treballs de l’economista Mariana Mazzucato i l’Institute 
for Innovation and Public Purpose de l’University College de Londres: la innovació 
orientada a missions.  

4.1. Què és una missió? 

Una missió és un objectiu transversal, ambiciós i transformador que ha de servir 
de guia per a l’actuació coordinada d’un ampli ventall d’actors (ciutadania inclosa). 
En el cas de la regió metropolitana de Barcelona, permetran impulsar i coordinar 
respostes innovadores als reptes a aquesta escala.  

El Compromís Metropolità 2030 s’ha estructurat a través de missions precisament 
perquè posen l’accent en l’acció, en els resultats i en la col·laboració multiactor i és 
l’enfocament que utilitza la Unió Europea, entre altres, per a les seves polítiques 
d’innovació i cap on dirigeix els seus fons i programes. Cada missió inclou 4 
elements:  

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2019/dec/missions-beginners-guide
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2019/dec/missions-beginners-guide
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1. Espais de referència: Organismes representatius de la quíntuple hèlix 
(administració pública, acadèmia/recerca, sector privat i ciutadania, i mitjans 
de comunicació), que assumeixen el Compromís Metropolità 2030 i 
contribueixen a desenvolupar les missions. 

2. Projectes estructurants: Projectes que tenen un fort impacte sobre el 
compliment de la missió i el conjunt del territori metropolità. 

3. Projectes demostratius: Projectes replicables i exemplificadors del que 
qualsevol actor pot aportar al compliment de la missió. 

4. Instruments i relació amb altres agendes i plans: Eines que permetin 
treballar a escala de regió metropolitana cada missió i relació amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, European 
Green Deal i altres programes europeus, etc. 

Definir missions, doncs, permet focalitzar en aspectes estratègics implicant un ampli 
ventall d’actors (ciutadania inclosa) i promovent noves maneres de fer. En el cas de 
la regió metropolitana de Barcelona són una guia per impulsar i coordinar respostes 
innovadores a aquesta escala, en la que no existeix una institució de govern 
que tingui aquest abast territorial. 

4.2. Les 8 missions del Compromís Metropolità 
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La missió sobre Nivells de Renda Suficients: l’acte a 
Santa Coloma de Gramenet 
Aquest divendres tindrà lloc el segon acte de la Gira de presentació de les 8 
missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la regió 
metropolitana de Barcelona, amb la presentació de la missió sobre Nivells de renda 
suficients'. L'acte, organitzat pel PEMB i l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, es durà a terme a la CIBA  (Passeig de Llorenç Serra, 64) de Santa 
Coloma de Gramenet) 

PROGRAMA 

10:00 h Introducció a càrrec Noemí Jansana, periodista econòmica 

10:20 h Taula Institucional 

• Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet 
• Lluïsa Moret, presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la 

Diputació de Barcelona 
• Hector Santcovsky, director de Desenvolupament Social i Econòmic de 

l'AMB 
• Jordi Martí, president de la Comissió Executiva del PEMB  

10:50 h Intervenció de Mar Serna, madrina de la missió i Magistrada de Jutjat 
Social 

11:00 h Taula de projectes 

• Grameimpuls - Blanca Padrós, segona tinenta d'alcaldessa de l'àrea 
d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

• Bloc4bcn - Álvaro Porro, comissionat d'Economia Social i 
Desenvolupament Local i Política Alimentària, Ajuntament de Barcelona 

• Noves oportunitats educatives 4.10 (NOE) - Francesca Alaminos, gerent 
de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona 

• Prova pilot setmana laboral 4 dies (Schneider Electric) - Elena Martínez, HR 
Business Partner de Schneider Electric 

• Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society - Xavier Peralta, 
representant del Consell de Persones Expertes de la Barcelona Time Use 
Initiative for a Healthy Society  

• Fundació SURT  - Esther Garcia, responsable de l'Àrea d'Empoderament 
Econòmic de la Fundació SURT  

11:40 h Visita a la CIBA:  un centre de recursos per a dones, per posar al seu 
abast eines per a la millora de la seva autonomia personal en tots els àmbits de 
la vida. 

12:00 h Finalització de la jornada 

 

SOBRE LA MISIÓ 
Les rendes del treball, principal font d’ingressos a la majoria de llars i pedra 
angular del sistema actual de protecció social, han de mantenir-se en uns 
nivells que garanteixin assolir els ingressos per sostenir una vida digna. Així 
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mateix, l’estructura productiva ha d’impulsar la generació d’un nombre 
creixent d’ocupacions amb salaris i condicions suficientment atractives per 
retenir el talent i estimular la participació del jovent en el mercat laboral. 

 

Repte: Nivells de renda suficients  
Missió: Assegurar que el treball permet sostenir una vida en condicions dignes 
Compromís 2030: El 2030 s’haurà assegurat l’assoliment dels nivells salarials dels convenis 
col·lectius vigents sobre la base d’un salari mínim de referència adaptat a la realitat de la regió 
metropolitana de Barcelona 
 
 

Context i focus de la missió 
Difícilment es pot parlar de prosperitat en una societat si els ingressos són insuficients o directament 
inexistents per a una part important de la població.   

Les rendes del treball constitueixen encara la principal font d’ingressos de la majoria de les llars, de 
manera que assegurar uns ingressos mínims significa en primer terme procurar ocupació per a les 
persones en edat de treballar i evitar situacions d’atur involuntari, històricament el principal factor de 
pobresa i desigualtat econòmica a casa nostra.  

Ara bé, tots els llocs de treball haurien de proporcionar unes rendes salarials suficients per poder 
viure dignament. Altrament estaríem en risc de generar àmplies capes de “working poor”, que, en 
absència de mecanismes de rendes complementàries, poden condemnar a una part de la població a 
una vida en precari. Cal fer notar, però, que aquest problema no prové exclusivament de la banda 
dels ingressos, sinó sovint, i especialment en els darrers anys, per la banda de la despesa, i en 
especial la derivada de l’habitatge i els subministraments associats. L’enfortiment de la formació i 
dels nivells competencials de tota la població també són factors decisius en els nivells salarials. 

Però els salaris que es poden oferir no depenen només del tipus d’ocupació sinó del marge de 
maniobra que tenen les empreses, que en el cas d’aquelles activitats subjectes a competència 
internacional o en activitats amb baixa productivitat, com poden ser algunes relaciones amb el 
turisme o amb les cures, pot ser reduït. En aquest cas, la concertació social i la negociació col·lectiva 
poden jugar un paper important de cara a mantenir un equilibri que sigui positiu per a empreses i 
persones treballadores. Pel que fa als salaris, més enllà de l’establiment de salaris mínims, cal 
també tenir en compte la realitat de viure a la regió metropolitana de Barcelona i la seva 
translació en despesa domèstica.   

Quan parlem doncs d’aquesta garantia d’uns nivells de renda suficients, utilitzem el Salari de 
Referència Metropolità (SRM) situat en 1.345,48€ per al conjunt de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. De fet, trobem que el guany brut anual mitjà per persona treballadora assalariada s’ha 
situat en els 25.968,2 euros l’any 2019 a Catalunya, d’acord amb les dades de l’Enquesta anual 
d’estructura salarial. I el salari mitjà dels residents a Barcelona va ser de 31.076 euros bruts anuals 
l’any 2019, un 6,4% més elevat que el dels residents a l’AMB i superior també al del conjunt de 
Catalunya (15%) i Espanya (23,4%). El salari mitjà de les dones (27.869 euros) va ser un 18,7% 
inferior al dels homes (34.261 euros).  

Per aquest motiu, el compromís estratègic necessari d’aquesta missió és el d’apostar per la 
negociació col·lectiva i comptar amb un salari (o esquema de salaris) de referència, adaptat a 
les diferents realitats de la regió metropolitana de Barcelona, que tot i no ser de caràcter obligatori 
pot servir de guia i d’incentiu per a l’acompliment de les retribucions dels nivells salarials 
previstos en els convenis col·lectius d’aplicació als diferents sectors d’activitat.   

https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/9dfaa271-9956-4e03-99cb-ae36e1df656f/content/Salari_metropolita_2021.pdf?attachment=false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=1113350
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/Salaris2019.pdf
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Relació amb les agendes globals 
Les actuacions vinculades a aquesta missió s’alineen amb fites dels següents 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 

 

 

 

 

PALANQUES: en quins àmbits cal actuar? 
Formació i educació  
El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les 
barreres per accedir o progressar al mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir 
especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en 
l’aprenentatge al llarg de la vida.  

Gestió del talent  
La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador de nivells salarials 
mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. 
L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no 
satisfetes amb el talent local.  

Concertació social i territorial  
La millora de les condicions de treball, entre elles les salarials, demana de la 
concertació social i la negociació col·lectiva. Cal des d’aquí abordar la incidència en 
els salaris de l’estructura del mercat laboral, de les noves realitats laborals i dels 
condicionants de cada territori. 

Responsabilitat social  
L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones 
condicions laborals i unes bones relacions amb l’entorn per assolir major 
productivitat obre el pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han 
de ser degudament reconegudes i incentivades.  

Tercer sector i cures  
El sector de les cures és cada cop més central en la nostra societat. Cal reduir-hi 
els biaixos salarials i de gènere, alhora que s’ha de refermar l’aposta pel tercer 
sector com a actor essencial en la seva prestació, a més de factor cohesionador i 
generador de capital social.  

Sectors tractors  
Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar 
ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions 
laborals adequades que facilitin guanys en productivitat. Alhora, cal identificar nous 
sectors generadors d’ocupació. 
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5. La presentació del Compromís 
Metropolità 2030: una gira pel territori 

Durant el mes de setembre de 2022, el PEMB està duent a terme una campanya 
de presentació del Compromís Metropolità 2030 i les missions que s’hi recullen per 
tal de donar-lo a conèixer i situar-lo al centre del debat del conjunt de la regió 
metropolitana de Barcelona. 

Així, del 13 al 30 de setembre el PEMB organitza una gira per 8 municipis de la 
regió metropolitana de Barcelona per presentar una a una les missions vinculades 
al Compromís Metropolità 2030:  

 Missió ‘Economia innovadora i inclusiva'  – Martorell,  13/09  
 Missió ‘Nivells de renda suficients'  – Santa Coloma de Gramenet,  

16/09  
 Missió ‘Emergència ambiental i climàtica' – Vilanova i la Geltrú,  

19/09  
 Missió ‘Habitatge adequat' – Mollet del Vallès,  20/09  
 Missió ‘Alimentació saludable' – Mataró,  23 setembre  
 Missió ‘Mobilitat sostenible i segura' – Santa Perpètua de Mogoda,  

27/09  
 Missió ‘Cohesió territorial'  – El Prat de Llobregat,  29/09  
 Missió ‘Vitalitat cultural' – Rubí,  30/09  

Instal·larem un plató de televisió a l'aire lliure i durant prop de dues hores es 
presentarà una de les missions i alguns projectes de la regió alineats amb aquesta. 
Un/a presentador/a farà un seguit d’entrevistes en format tertúlia a alcaldes i 
alcaldesses dels diferents municipis, així com a altres autoritats i perfils tècnics. I, 
en paral·lel, es farà una activitat de caràcter més divulgatiu o lúdic relacionada amb 
la temàtica o el projecte presentats oberts a la ciutadania. A més, a cada municipi 
hi haurà també una il·lustradora que farà una imatge-resum de cadascuna de les 8 
missions.                        

                        

6. Qui ho impulsa? 
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada 
sense ànim de lucre —promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona— presidida pel president/a de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). A diferència de l’AMB, actualment l’RMB no compta amb cap ens 
de govern per impulsar i coordinar polítiques al conjunt del seu territori. Per tant, el 
PEMB exerceix el paper de complement transitori de les administracions en 
aquesta funció de coordinació, ja que les aplega a totes elles i als principals actors 
econòmics i socials metropolitans. Del PEMB, doncs, han sortit acords i propostes 
en forma de missions que conformen l’actual Compromís Metropolità 2030 i que, 
sense ser directament vinculants, poden ajudar a la presa de decisions en els 
espais on correspongui.  
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Els principals promotors del Compromís Metropolità 2030 i que han estat participant 
en l’elaboració del nou pla estratègic son:  

Àrea Metropolitana de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona 
Aeroport de Barcelona 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Cercle d'Economia 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
Fira de Barcelona 
Foment del Treball Nacional 
Port de Barcelona 
Unió General de Treballadors 
Universitat de Barcelona 

En formen part: 

 Els principals agents econòmics i socials de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, són les institucions promotores 

 Altres entitats econòmiques, socials i culturals de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que s'han anat integrant en el pas dels anys i que formen part del 
Consell General. Actualment són més de tres-centes 

 Els trenta-sis municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona 
 Nou municipis en representació de la regió metropolitana de Barcelona i la 

vegueria del Penedès. 
 Altres administracions que operen en el territori (Generalitat de Catalunya, 

Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Barcelonès i Consell 
Comarcal del Baix Llobregat) 

 

Amb la col·laboració de:  

  
 

http://www.amb.cat/
http://www.barcelona.cat/
http://www.aena.es/
http://www.cambrabcn.org/
http://cercleeconomia.com/
http://www.elconsorci.net/
http://www.ccoo.cat/
http://www.firabarcelona.com/
http://www.foment.com/cat
http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.ugt.cat/
http://www.ub.edu/
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