
Ampliació de la Comissió Territorial del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 16/06/2021
  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 

Aportació de la visió territorial de la regió metropolitana al Pla Estratègic, 
incorporant les diferents sensibilitats dels territoris que la conformen, 
complementant als òrgans de govern de l’associació. 

Funcions 

 Elevar propostes d’acords de concertació d’escala regió 
metropolitana de Barcelona al Consell Rector 

 Refrendar acords de concertació proposats pel Consell Rector 
 Incorporar les realitats territorials a tots els treballs del Pla Estratègic 

Metropolità (Barcelona Demà, mapa projectes estratègics, jornades 
tècniques, documents de treball...). 

 Servir de canal directe de comunicació de l’activitat ordinària 
vinculada al desenvolupament del procés Barcelona Demà i a la 
resta d’activitats del PEMB. 

 Aportar nou coneixement i propostes d’activitats al PEMB, 
especialment amb la presència dels municipis de la regió 
metropolitana. 
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Presidència 

La presideix el president/a de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del PEMB, que 
pot delegar en la presidència de la Comissió Executiva. 

Composició 

En formaran part de forma permanent: 

 Alcaldes/ses dels ajuntaments de l’AMB presents al Consell Rector. 
 El/la representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Rector. 
 Alcaldes/ses dels ajuntaments de l’RMB que hagin firmat el 

corresponent conveni de col·laboració amb el PEMB. 
 Dos representants polítics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 Un representant polític de la Diputació de Barcelona. 
 Un representant polític del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Els alcaldes/ses podran delegar, prèvia notificació escrita, en alguna tinença 
d’alcaldia. 

A més, quan es consideri oportú seran convidats a participar en els treballs de la 
Comissió representants polítics de la resta d’ajuntaments metropolitans i els 
Consells Comarcals de l’àmbit de la regió metropolitana. 

Hi assistiran també el coordinador general i l’equip tècnic del PEMB. 

Periodicitat 

S’estableix una periodicitat de dues reunions ordinàries anuals. 

A més, la Comissió establirà els mecanismes de coordinació i treball que 
consideri oportuns, a nivell de regidories, equips tècnics municipals, comunicació 
i relacions institucionals.  

 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

#CompromísMetropolità 
@pembarcelona 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica 
C/ Concepció Arenal 165 
08027 Barcelona 
Tel. +34 933 187 051 
 
pemb.cat 
plaestrategic@pemb.cat 
 

 @pembarcelona 
 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.pemb.cat/
mailto:plaestrategic@pemb.cat
mailto:plaestrategic@pemb.cat
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA

	Objectiu
	Funcions
	Presidència
	Composició
	Periodicitat

