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ACTA DE LA 11a REUNIÓ DEL CONSELL GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ PLA 

ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA, QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 

DE MARÇ DE 2014 AL SALÓ DE CENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, 

SEGONS L’ORDRE DEL DIA SEGÜENT: 

 

1. Benvinguda de l’alcalde i president del Consell General del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, Excm. Sr. Xavier Trias. 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior. 
3. La nova etapa del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, a càrrec del president de la 

Comissió Delegada del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Sr. Joan Trullén. 
 Línies generals de la nova etapa del PEMB i nomenament del nou coordinador 

general del PEMB. 
 Nomenament del secretari de l’Associació. 

4. Temes ordinaris a càrrec del coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, Sr. Carles Castells: 
 Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats 2013. 
 Tancament de l’exercici 2012, tancament de l’exercici 2013 i proposta de pressupost 

2014. 
 Adaptació dels estatuts. 

5. El context del nou Pla Estratègic, a càrrec del president del Consell d’Administració de 
Fira Barcelona, Excm. Sr. Josep Lluís Bonet. 

6. Presentació del pla de treball per a l’elaboració del nou Pla Estratègic, a càrrec del 
coordinador general del PEMB, Sr. Carles Castells. 

7. Torn de paraules. 
8. Cloenda de l’acte a càrrec de l’alcalde de Barcelona i president del Consell General del Pla 

Estratègic Metropolità de Barcelona, Excm. Sr. Xavier Trias. 

 
 
A Barcelona, a les 10.00 hores del dia 18 de març de 2014, sota la presidència de 
l’Excm. Sr. Xavier Trias Vidal de Llobatera, i amb els assistents següents: 
 
 
Xavier Trias Vidal de Llobatera, Ajuntament de Barcelona; Ángel Abancens, Associació Empresarial de 

Publicitat; Ginés Alarcón, Nae; Oriol Alcoba, Barcelona Media; Jordi Alcover, Federació Europea de 

Hockey; Alberto Alegre, Endesa; Salvador Alemany, Abertis Infraestructures, S.A.; Lourdes Alonso, 

Col·legi de Metges; Ismael Álvarez, Ajuntament de Pallejà; José Antonio Antúnez, Consorci Metropolità 

de l’Habitatge; Lluís Arasanz, EAE Business School; Ivan Arcas, Ajuntament de Molins de Rei; Jesús 

Arévalo, Ajuntament de Cervelló; Neus Arqués, Manfatta; Antonio Baez, Ajuntament de Barberà del 

Vallès; Montserrat Ballarín, Universitat Pompeu Fabra; Joaquim Balsera, Consell Comarcal del Baix 

Llobregat; Manel Bardàvio, OPS Neo; Frederic Baró, Banc Sabadell; Jordi Bastida, Fundació IReS; Joan 

Batlle, Institut de Cultura de Barcelona; Jaume Bercial, Cambra de Comerç de Sabadell; Pere Berga, 

Almirall, SA; Joan Bermúdez, Bermúdez Consulting & Management, SL; Alfons Bielsa, Col·legi Oficial 

d’Òptics Optometristes de Catalunya; Florenci Bistuer, Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de 

Barcelona; Joan Jordi Blanch, CaixaBank; Ricard Boix, Universitat Pompeu Fabra; Josep Lluís Bonet, 

Fira Barcelona; Gonçal Bonhomme, Orange Espagne SAU; Jaume Bosch, Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat; Marta Bunyesch, Ajuntament de Montcada i Reixac; Joan Callau, Ajuntament de Sant Adrià 

de Besòs; Lluís Calvo, CSIC; Sixte Cambra, Autoritat Portuària de Barcelona; Joan Camós, Centre 

d’Estudis de l’Hospitalet de Llobregat; Joan Canals, Ajuntament de Barcelona; José Ángel Carcelén, 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; Albert Carné, Generalitat de Catalunya; Juan José Casado, Unió 

General de Treballadors de Catalunya; Carles Castells, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona; Juanjo 

Catalán, ADN Pymes; Eduardo Cerezo, Aeroport de Barcelona; Salvador Clarós, Comissions Obreres 

de Catalunya; Lluís Comerón, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Victoria Corbacho, Unió General de 

Treballadors de Catalunya; Agustí Cordón, Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Dolors Cotrina, 

Ajuntament de Barcelona; Agustina Creu, Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya; Víctor 

Cucurull, Fundació Societat i Cultura; Antoni Detrell, Consorci de la Zona Franca de Barcelona; José A. 
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Díaz Salanova; Josep Dones, Asociación de Promotores Constructores de España; Rafael Duarte, 

Ajuntament del Prat de Llobregat; Enric Enrech, Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona; Jordi 

Espín, Transprime; Miquel Espinosa, Eada; Jaume Estany, Consorci Sanitari de Barcelona; Joaquim M. 

Fenollosa, Projects & Facilities Management, SL; Sergio Fernández, Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat; Virginia Ferrer, Universitat de Barcelona; Reimund Fickert, Parc de Recerca Biomèdica de 

Barcelona; Francesc Figueras, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Delegació del 

Vallès; Senén Florensa, Institut Europeu de la Mediterrània; Ramon Folch, Estudi Ramon Folch & 

Associats, SL; Ricard Font, Generalitat de Catalunya; Jordi Fuster, Barcelona Regional; Patricia 

Gabancho; Leopoldo Galmés; Jordi Garcia, Prysma; José García, Ajuntament del Prat de Llobregat; 

Marc García, Comissions Obreres de Catalunya; Myriam García-Berro, Fundació Ascamm; Josep 

Gassó, Fundació Catalana de l’Esplai; Enric Genescà, Universitat Autònoma de Barcelona; Montserrat 

Gironès, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; Marisa Gòdia, Gremi de Garatges; Dolores Gómez, 

Unió General de Treballadors de Catalunya; Miquel Gómez, Fundació Oncològica de Catalunya; Raúl 

David González, Ajuntament de Mollet del Vallès; José Luís Grande, Parc de Recerca i Innovació de la 

Universitat Politècnica de Catalunya; Josep Grau, Autoritat del Transport Metropolità; Xavier Güell, 

Ajuntament de Barcelona; Salvador Guillermo, Foment del Treball Nacional; Àngels Guiteras, Taula 

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Jordi Guix, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 

Catalunya; Mateu Hernández, Barcelona Global; Luís Herrero, Banco Santander; Llucià Homs, Institut 

de Cultura de Barcelona; Amadeu Iglesias, Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Oriol Illa, Fundació Ferrer i Guàrdia; Salvador Illa, Ajuntament de 

Barcelona; Xavier Iraegui, Agbar; Manel Jadraque, Desigual; Jacint Jordana, Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals; Robert Jorge, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; Jordi Lahora, Àrea 

Metropolitana de Barcelona; Josep M. Lahosa, Ajuntament de Barcelona; Antonio López, Centre de 

Visió per Computador; Fernando López; Josep Lluís López, Comissions Obreres; Josep López, BBVA; 

Amparo Losana, Fira de Barcelona; Ángel Lozano, Centro Español de Plásticos; Jordi Mabres, Banc 

Santander; Salvador Maluquer, Generalitat de Catalunya; Fèlix Manito, Fundació Kreanta; Joan 

Francesc Marco, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; Xavier Marginet, Associació Catalana de 

Tecnologia; Jordi Martí, Ajuntament de Barcelona; Maria Pilar Martín, Ajuntament del Prat de Llobregat; 

Albert Martínez, Carver Advanced Systems; Carla Martínez, Synergic Partners; Maria Martínez, 

Ajuntament de Montgat; Pelayo Martínez, Àrea Metropolitana de Barcelona; Ricard Martínez, 

Ajuntament de Barcelona; Victòria Martínez, Agbar; Francesc Martos, Parc Tecnològic del Vallès, SA; 

Joan Carles Mas, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; María José Miravitlles, Barcelona Centre 

Mèdic; Juan Carlos Montiel, Barcelona Regional, SA; Toni Mora, Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya; Matías Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona; Willy Müller, Barcelona Regional, SA; 

Francesc Narváez, Àrea Metropolitana de Barcelona; Ricard Nel·lo, Toda & Nel·lo; Carme Panchón, 

Universitat de Barcelona; Jordi Pardo, Fundació Pau Casals; Domingo Parejo, Unió General de 

Treballadors de Catalunya; Antoni Parellada, Gremi de Constructors d’Obres Llobregat, Anoia i Alt 

Penedès; Adrià Pay, Gas Natural Distribució; Xavier Paz, Ajuntament de Molins de Rei; Xavier Périz, 

Consell de la Formació Professional; Joan Playà, Ajuntament de Castellbisbal; Roger Polls, Mullor, S.A.; 

Neus Pons, Universitat de Vic; Amparo Porcel, Institut Treball Social i Serveis Socials; Antoni Poveda, 

Ajuntament de Sant Joan Despí; Jordi Prat; Ferran Puig, Ajuntament de Torrelles de Llobregat; Josep 

M. Puig, Fundació Família i Benestar Social; Adrià Puigpelat, Generalitat de Catalunya; Víctor Puntas, 

Consell Comarcal del Baix Llobregat; Lluís Rabell, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona; 

Griselda Ral, Gas Natural Distribució; Dídac Ramírez, Universitat de Barcelona; Juan Camilo Ramos, 

Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona; Lluís Recoder, KPMG Abogados, SL; Pedro Regull, 

Institut Químic de Sarrià; Miquel Rey, Ajuntament de Mataró; Santi Ribas, Generalitat de Catalunya; 

Gian-Luis Ribechini, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Francesc Ribera, Unió de Polígons 

Industrials de Catalunya; Francesc Rica, Unió General de Treballadors de l’Anoia, Alt Penedès i Garraf; 

Joan E. Ricart, IESE Business School; Manel Rius, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres; 

Carles Rivera, Pacte Industrial de la RMB; Francesc Robusté, Universitat Politècnica de Catalunya; Joan 

Roca, Diputació de Barcelona; Leopoldo Rodés, Media Planning Group, SA; David Rodríguez, Pla 

Estratègic Metropolità de Barcelona; Joan Rodríguez, Ajuntament del Prat de Llobregat; Isabel Roig, 

Barcelona Centre de Disseny; Maravillas Rojo, Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i 

Treball; Joan Ramon Rovira, Cambra de Comerç de Barcelona; Carles Ruiz, Ajuntament de Viladecans; 

Xavier Salvà, Ajuntament de Badalona; Jordi San José, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; Raquel 
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Sánchez, Ajuntament de Gavà; Héctor Santcovsky, Àrea Metropolitana de Barcelona; Arbones 

Santolalla, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona; Alfons Segura, Ajuntament 

de Barcelona; Federico Segura, Esbelt, SA; Jordi Serret, Generalitat de Catalunya; Carme Servitge, 

Associació Consell de Cent; Isidre Sierra, Ajuntament de Sant Climent de Llobregat; Jordi Singla, 

Advanced Logistics Group; Miquel Sodupe; Francesc Solà, Fira 2000, SA; Carlota Solé, Universitat 

Autònoma de Barcelona; Joan Soler, Associació per a les Nacions Unides a Espanya; Pere Soler, Àrea 

Metropolitana de Barcelona; Jordi Soto, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts; Francesc Subirada, 

BSC-CNS; Vicenç Tarrats, Comissions Obreres de Catalunya; Josep Tejedo, Mercabarna; Lluís Tejedor, 

Ajuntament del Prat de Llobregat; Elisabet Terrades, Indra; Xavier Testar, Universitat de Barcelona; 

Ignacio Toda, Toda & Nel·lo; Ivan Tomás, Vodafone España, SAU; Ramon Torra, Àrea Metropolitana 

de Barcelona; Joan Marc Torrent, Associació de Promotors de Barcelona; Lluís Torrents, Unió General 

de Treballadors de Catalunya; Joan Trullén, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona; Enric Truñó, Sport 

Assistance, SL; Jordi Tudela, Asproseat; Frederic Udina, Institut d’Estadística de Catalunya; Fina 

Verdera, Ajuntament de Montgat; Joaquim Vergés, Universitat Autònoma de Barcelona; Milena Verrié, 

Estudis Socioeconòmics i Tic; Pau Verrié, Tala, experiències i projectes, SL; Albert Vilà, Ajuntament del 

Papiol; Antoni Vives, Ajuntament de Barcelona; Martí Vives, Unió General de Treballadors de Catalunya; 

Maria Xalabarder, Diputació de Barcelona. 

 
 
El president saluda els presents i inicia la sessió, d’acord amb l’ordre del dia 
esmentat. 
 
Primer. Benvinguda de l’alcalde i president del Consell General del Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona, Excm. Sr. Xavier Trias 
 
L’Excm. Sr. Xavier Trias dóna la benvinguda a tots els membres del Consell General 
i diu que ara s’entra en una nova etapa de l’Associació perquè cal adaptar-se als 
temps i a la situació actual. Això provoca la necessitat d’elaborar i aprovar un nou pla 
estratègic, com s’exposarà en els punts següents de l’ordre del dia. I hi afegeix que 
per a aquesta nova etapa considera que el Sr. Carles Castells és la persona idònia 
per la seva experiència i coneixements. Per acabar, vol deixar constància del seu 
reconeixement al Sr. Santacana per la seva tasca com a coordinador general de 
l’Associació durant tants anys. 
 
 
Segon. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 
 
El president, Excm. Sr. Xavier Trias, presenta l’acta de la sessió anterior per a la seva 
aprovació. 
 
El Consell General aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior del Consell 
General. 
 
 
Tercer. La nova etapa del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, a càrrec del 
president de la Comissió Delegada del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 
Sr. Joan Trullén 
 
El Sr. Joan Trullén, president de la Comissió Delegada, exposa que s’inicia una nova 
etapa del Pla, després que aquesta institució completés dues grans etapes prèvies: 
la que va de 1988 a 1999, en què el Pla va definir l’estratègia econòmica i social del 
municipi de Barcelona; i la que va de l’any 2000 a l’any 2013, en què esdevé Pla 
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Estratègic Metropolità de Barcelona. Hi afegeix que ara, atesa la magnitud dels canvis 
experimentats des de 2010 (que és l’any en què es va aprovar el Pla Barcelona Visió 
2020) fins a l’actualitat en les esferes legislativa (llei 2010 AMB), econòmica (gran 
crisi econòmica), social (gran creixement de l’atur i de la desigualtat) i política (posada 
en marxa del nou Govern metropolità), es considera necessari encetar la redacció 
d’un nou pla estratègic metropolità. 
 
Explica que aquest nou pla s’ha de construir sobre fonaments sòlids com els 
fonaments sobre els quals es van bastir els anteriors plans estratègics i que s’han 
consolidat en els vint-i-cinc anys de vida del Pla: consens, diàleg, participació, 
interdisciplinarietat i visió de llarg termini, anant a la recerca d’equilibri social i 
d’equilibri territorial. El Pla Estratègic és una peça essencial de l’anomenat (i 
reconegut internacionalment) Model Barcelona. 
 
Així mateix, exposa que es troben davant d’un gran repte econòmic i social: impulsar 
el creixement econòmic per combatre l’elevadíssima desocupació i, a més a més, fer-
ho amb polítiques que contrarestin la tendència detectada a escala global cap a 
l’increment dels desequilibris socials i territorials. Per dur-ho a terme calen canvis 
profunds en el funcionament del Pla Estratègic Metropolità i interaccions permanents 
amb la nova institució Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
D’altra banda, expressa el seu reconeixement al Sr. Francesc Santacana, que s’ha 
jubilat després de vint-i-cinc anys d’ésser el coordinador general i que va aconseguir 
que el Pla fos una peça destacada del Model Barcelona, definint una manera de fer 
planificació estratègica exemplar i pròpia que tingués present la realitat 
metropolitana.  
 
Tot seguit, comunica que, davant aquesta situació creada per la jubilació del Sr. 
Santacana, la Comissió Delegada del PEMB va acordar, en la sessió del 5 de 
novembre de 2013, per unanimitat el nomenament de Carles Castells i Oliveras com 
a nou coordinador general. El Sr. Carles Castells és economista, llicenciat en ciències 
econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona i diplomat en el programa 
de gestió pública d’ESADE, consultor independent en diferents institucions catalanes 
(Cambra de Comerç, Fira, Fundació Catalana de l’Esplai, Gran Teatre del Liceu, entre 
d’altres). Destaca la seva trajectòria professional a la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona durant dotze anys, primer com a vicegerent i 
després com a gerent. Igualment, remarca la seva contribució com a secretari de la 
Comissió Delegada del Gran Teatre del Liceu i que ha estat cap de la Secretaria 
Tècnica de l’Àrea d’Economia i de l’Oficina Tècnica d’Empreses Municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona. A més a més, ha estat durant molts anys vinculat al PEMB 
en diferents òrgans. El Sr. Trullén destaca el consens que ha suscitat el nom de 
Carles Castells com a nou coordinador general entre totes les institucions 
representades en el Pla. 
 
A continuació, informa que el passat dia 31 de desembre va acabar també la seva 
vinculació amb l’Associació el Sr. Joan Campreciós, que era el secretari de 
l’Associació, i al qual li agraeix el servei prestat. És per això que cal nomenar un nou 
secretari per part del Consell General i, a aquest efecte, proposa nomenar el Sr. 
Ignacio Toda nou secretari de l’Associació PEMB. El Sr. Toda és un jurista de 
reconegut prestigi, especialista en dret administratiu, advocat de l’Estat en 
excedència, soci fundador de Toda & Nel·lo Advocats, secretari general de Fira 
Internacional de Barcelona i secretari de la Fundació Barcelona Mobile World Capital.  
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El Consell General aprova per unanimitat nomenar el Sr. Ignacio Toda Jiménez 
secretari de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.  
 
 
Quart. Temes ordinaris a càrrec del coordinador general del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona, Sr. Carles Castells 
 
L’Excm. Sr. Xavier Trias dóna la paraula al Sr. Castells.  
  
El Sr. Castells, en primer lloc, manifesta el gran honor que representa haver estat 
nomenat coordinador general de l’Associació, i diu que és un repte que assumeix 
amb gran il·lusió especialment perquè ara s’inicia una nova etapa amb l’elaboració 
del Pla Estratègic que ha de servir per adaptar i reactivar l’Associació. 
 
Tot seguit, té unes paraules de record i d’ànims pel seu predecessor, l’amic Francesc 
Santacana, la persona que durant tants anys ha estat al capdavant del funcionament 
del Pla, que n’ha sigut el motor i el referent i que, com segurament tots saben, no 
està passant per un bon moment de salut; i tramet una forta abraçada per a ell i la 
seva família. 
 
A continuació, el Sr. Castells presenta la Memòria d’activitats 2013, les auditories 
2011, 2012 i 2013, el tancament de comptes anuals de l’exercici econòmic 2012 i 
2013 i la proposta de pressupost per a l’exercici econòmic 2014, que consta en la 
documentació lliurada als membres del Consell General. En aquest sentit, destaca el 
següent: 
 
a) Sobre la Memòria d’activitats 2013 comenta que, tal com es diu en el document, 

formarà part de la Memòria estratègica que en les properes setmanes es penjarà 
al web i a la qual s’incorporaran els apartats habituals amb què sempre compta 
aquest document (organització del Pla, dinàmica socioeconòmica a l’AMB 2013, 
projectes estratègics de l’AMB i memòria econòmica).  
 

b) Sobre el tancament de comptes anuals dels exercicis 2012 i 2013 i les 
corresponents auditories diu que s’han d’aprovar formalment avui, atès que no 
s’havia celebrat cap reunió del Consell General des del tancament d’aquell 
exercici. També s’adjunta l’auditoria del 2011, perquè, si bé els comptes del 2011 
ja van ser aprovats per aquest Consell General, mancava formalment que 
l’auditoria d’aquell exercici passés per aquest òrgan de govern.  
 
Tot seguit el Sr. Castells comunica que els exercicis 2012 i 2013 s’han tancat 
pràcticament equilibrats i les auditories dels dos exercicis es presenten sense 
reserves; en tot cas, sí que es fa referència a un contenciós que l’Associació 
manté amb el Ministeri d’Indústria en relació amb el Saló HIT. Aquest assumpte 
deriva de les justificacions que l’Associació va presentar, els anys 2009 i 2010, 
de la subvenció que havia rebut del Ministeri d’Indústria per a la celebració del 
Saló HIT, que va tenir lloc l’any 2009. L’Administració de l’Estat considera que no 
està suficientment justificada l’aplicació de la subvenció i n’ha acordat el 
reintegrament parcial. La qüestió ara està al Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid i l’Associació està convençuda que li assisteix la raó; i això és el que recull 
l’informe d’auditoria que parla de la quantitat reclamada, que ascendeix a 2,1 M 
+ 0,5 M d’interessos, així com del fet que s’ha concedit la suspensió a 
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l’executivitat del cobrament del deute reclamat i que, per tant, aquesta quantitat 
no es considera un passiu per a l’entitat. D’altra banda, cal dir que està previst 
que l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana aportin les garanties 
necessàries (concretament una aportació extraordinària com a dipòsit, per 
l’import en qüestió) per poder assegurar aquesta suspensió cautelar i prosseguir 
la via judicial en curs sense que s’executi la resolució administrativa del Ministeri 
d’Indústria, que està impugnada. Per tant, des del punt de vista formal, caldria 
ratificar l’acord que en aquest sentit va prendre la Comissió Delegada de 
Vicepresidents, el passat 18 de febrer, de demanar a l’Ajuntament de Barcelona 
i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aportació extraordinària per tal de constituir 
un dipòsit que serveixi com a garantia davant el Tribunal i acordar la suspensió 
cautelar de la resolució del Ministeri d’Indústria que ordena el reintegrament 
parcial de la subvenció. 
 

c) Finalment, explica detalladament el pressupost de l’exercici 2014. Destaca que 
és un pressupost equilibrat i amb el mateix nivell d’ingressos que el del 2013 
(640.000 €), ja que, en principi, totes les institucions han confirmat les mateixes 
aportacions. Pel que fa a les despeses, exposa que l’import total es manté en els 
nivells del 2013, però que en previsió de l’activitat derivada de l’elaboració del 
nou Pla Estratègic (actes, estudis, publicacions) es preveu un increment de les 
despeses d’activitat relacionades amb col·laboradors externs, estudis, reunions, 
jornades tècniques, etc. (94.000 - 130.000). 
 

Acabada aquesta exposició per part del coordinador general, Sr. Castells, el Consell 
General acorda per unanimitat aprovar el tancament de comptes i l’auditoria dels 
exercicis 2012 i 2013, l’auditoria del 2011 i el pressupost del 2014. Igualment, el 
Consell General acorda per unanimitat ratificar la petició d’aportació extraordinària a 
l’Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada per la 
Comissió Delegada de Vicepresidents el passat 18 de febrer amb la finalitat de 
constituir un dipòsit i obtenir la suspensió cautelar de la resolució del Ministeri que 
acorda el reintegrament parcial de la subvenció, i que ha estat impugnada. 

 
D’altra banda, el coordinador general, Sr. Castells, explica la modificació dels estatuts 
del PEMB per tal d’adaptar-los a la nova situació del Pla, i que consta en la 
documentació lliurada als membres del Consell General. Es proposa una adequació 
dels estatuts amb l’objectiu principal de millorar la governança del Pla, en relació amb 
la direcció col·legiada del Pla, per tal de fer-la més operativa; com també la 
identificació de l’AMB, com a actor principal, pel que fa a la participació del territori 
en el govern del Pla (a la vegada que es reforcen altres mecanismes de participació 
dels municipis). 
 
Concretament, les modificacions proposades orientades a millorar la governança de 
l’Associació, són en essència les següents: 
 
a) Consell General: es manté en els termes actuals. 

 
b) Consell Rector: es clarifica el caràcter de govern de l’actual Comissió Delegada 

de Vicepresidents, amb la creació del Consell Rector presidit pel president de 
l’AMB i del Pla. Està format pels actuals vicepresidents, presidents de les entitats 
fundadores, fins a nou alcaldes a proposta de l’AMB i els responsables de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del 
Barcelonès i el Consell Comarcal del Baix Llobregat; fa les funcions de govern 
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(aprova el pla d’actuació i supervisa l’execució dels acords), nomena els membres 
de la Comissió Executiva i hi delega les funcions que creu convenient. 

 
c) Comissió Executiva: es dóna rang estatutari a l’actual Comissió Delegada, si bé 

se simplifica i agilitza, creant la Comissió Executiva. Els seus membres, així com 
el seu president, són designats pel Consell Rector i està formada per deu o dotze 
persones, representants de les entitats del Consell Rector, nomenades unes a 
proposta de les entitats fundadores i d’altres a proposta de l’AMB. És l’òrgan 
col·legiat de direcció de l’Associació per delegació del Consell Rector i 
responsable del seguiment de la implementació del Pla; es reuneix cada dos o tres 
mesos i pot comptar, a més, amb la participació dels tècnics que es consideri 
convenient i també dels presidents de les diferents comissions. 

 
d) A part del que s’ha assenyalat, es proposen altres modificacions orientades a 

facilitar i agilitzar el funcionament dels òrgans de l’Associació. Bàsicament, 
s’estableix la possibilitat que, tal com ho permet la llei, els òrgans col·legiats 
(Consell General, Consell Rector i Comissió Executiva) puguin celebrar reunions 
no presencials (per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació) o 
puguin adoptar acords sense reunió (emetent el vot per comunicació telemàtica o 
qualsevol altre mitjà). Així mateix, s’inclou una disposició transitòria que garanteix 
el funcionament del Consell Rector entre l’aprovació dels estatuts i la constitució 
del nou òrgan de govern en el proper Consell General. 

 
Després d’aquestes explicacions, el Sr. Castells exposa que, en la modificació 
proposada, també es preveu, en una disposició transitòria, la governança del Pla fins 
que es nomenin els nous càrrecs en aplicació d’aquests nous estatuts. 
 
El Consell General aprova per unanimitat la modificació dels estatuts, que s’hi adjunta 
com a document 1. També acorda apoderar el president de l’Associació per introduir-
hi les modificacions d’ordre tècnic que s’estimin necessàries i el seu règim de 
transitorietat fins a la seva inscripció en el Registre d’Associacions. 
 
 
Cinquè. El context del nou Pla Estratègic 
 
 

L’Excm. Sr. Xavier Trias dóna la paraula al Excm. Sr. Josep Lluís Bonet, vicepresident 
del PEMB, i president de la Fira de Barcelona, qui presenta una breu intervenció 
sobre la seva visió dels fenòmens que afecten a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) des de la perspectiva econòmica.  Al seu parer la globalització és el fenomen 
més important que ens afecta, i on s’estan fent importants passes a casa nostra 
després d’arribar-hi tard. Comenta l’evolució favorable de la balança comercial i el 
bon posicionament d’alguns sectors clau a casa nostra, com l’agroalimentari, que es 
veu reforçat per dues activitats econòmiques complementàries: la gastronomia i el 
turisme. Apunta, no obstant, a què la internacionalització ha de basar-se en criteris 
de qualitat, basat en la gestió de la marca, el disseny i el valor afegit. També esmenta 
l’objectiu de reindustrialització a nivell europeu expressat per la UE,  que pot ser una 
important oportunitat per casa nostra, i en la qual la Fira de Barcelona ja està jugant-
hi un paper molt important. 
 
Sisè. Inici dels treballs del nou Pla Estratègic 
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L’Excm. Sr. Xavier Trias dóna la paraula al Coordinador General del Pla, Sr. Carles 
Castells. El Sr. Castells exposa que en la documentació que s’ha repartit a tots els 
membres del Consell General hi ha un document de bases d’una cinquantena de 
pàgines, que s’ha treballat a l’oficina de coordinació i que ha comptat amb la 
col·laboració fonamental del Sr. Joan Ramon Rovira, director del Gabinet d’Estudis i 
Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, al qual agraeix molt 
sincerament aquesta contribució. Per a la redacció d’aquest document diu que s’han 
tingut en compte molts treballs concurrents i moltes converses amb institucions i 
persones vinculades al Pla. Concretament, documents de reflexió estratègica de 
l’AMB, d’altres institucions com BG, de la UE; de totes aquestes reflexions s’han tret 
aportacions per a aquest document. Insisteix que és un primer document de bases, 
que ha de ser discutit i debatut durant els propers mesos. Per tant, no es tracta, en 
cap cas, d’un document tancat i definitiu, sinó d’un document obert, d’apunts per a la 
discussió, del qual sortirà, al final d’aquest procés, el nou Pla Estratègic. A més diu 
que és un document que ha de seleccionar, escollir i prioritzar els objectius. 
Evidentment, moltes qüestions hi són implícites, i algunes altres, precisament per la 
seva centralitat, estan presents de manera transversal en molts o en tots els eixos 
(ocupabilitat, formació, governança). S’ha intentat que el document tingui una 
coherència global i que no sigui una suma de propostes deslligades. 
 
A continuació, el Sr. Castells explica detalladament aquest document i presenta un 
calendari de treball orientatiu. 
 
Acabada aquesta exposició, el president del Consell General, Excm. Sr. Trias, 
agraeix al coordinador general, Sr. Castells, l’esforç i dedicació que s’ha fet en relació 
amb aquest document. 
 
 
Setè. Torn de paraules 
 
La Sra. Virginia Ferrer, que assisteix en representació de la Universitat de Barcelona, 
dóna l’enhorabona per les accions realitzades per impulsar una nova etapa de 
l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Incideix que cal promoure 
mètodes més eficaços de coordinació. I, especialment, manifesta que considera una 
carència l’absència d’una orientació cap a “l’economia social”, que entén representa 
el 10 % del PIB. També creu que aquest nou Pla Estratègic és una gran oportunitat 
per aconseguir la inclusió d’un lideratge dels joves, com també per incloure-hi el 
lideratge femení. 
 
Finalment, atès que no hi cap tema més per tractar, el president agraeix la presència 
i les intervencions dels presents i aixeca la sessió a les 12.15 hores. 
 
  
 
 
 
 
 
Vistiplau 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera      Ignacio Toda i Jiménez 
President del Consell General   Secretari 
 

http://www.pemb.cat/public/docs/679_ai_resum_executiu_nou_pla.pdf
http://www.pemb.cat/public/docs/679_ai_resum_executiu_nou_pla.pdf

