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L’Àrea metropolitana de Barcelona (AMB) és actualment la administració pública d’una 
gran conurbació urbana amb una població de més 3.240.000 habitants y una extensió de 
636 km² formada per un total de 36 municipis entre els quals hi ha vinculacions 
econòmiques i socials que facilita la necessària la planificació de polítiques públiques i la 
implantació de serveis d'una manera conjunta, eficient, econòmica i sostenible. 
 
La constitució oficial com administració pública es va fer en un Consell Metropolità 
extraordinari el 21 de juliol de 2011, d’acord amb la Llei 31/2010 de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 
2010. L’AMB va substituir a les tres entitats metropolitanes vigents fins llavors amb con 
la voluntat de racionalitzar i simplificar la governança metropolitana.  
 
D’acord amb la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el seu article 2, 
l'àmbit territorial es pot modificar per llei del Parlament a iniciativa o amb l'audiència 
prèvia dels municipis afectats, que han de tenir continuïtat amb els límits territorials d'un 
municipi integrant; en el cas del Masnou, el municipi de Montgat en forma part de l’Àrea 
i és colindant al nostre terme municipal, el que dona compliment a l’exigència de 
continuïtat amb els límits territorials. 
 
El Catàleg de serveis més importants que ofereix als municipis integrants va des de 
l’Espai públic, amb el manteniment i neteja de les platges metropolitanes i el 
manteniment i gestió de la xarxa de parcs metropolitans; Habitatge, amb la promoció 
d'habitatges amb protecció oficial; gestió de residus amb els serveis de foment de la 
reutilització i els serveis de deixalleries o la Mobilitat i transport públic, amb els serveis 
d'autobús i metro o el servei de taxi. Aquest serveis es complementen amb altres 
vinculats al Medi Ambient. 
 
A més d’aquests avantatges, recentment hem observat com els 36 municipis que 
constitueixen l’àrea metropolitana de Barcelona estaran integrats a la primera corona 
tarifària del transport públic el dia 1 de gener, el que suposarà, de facto, que els 
residents als divuit municipis metropolitans de la segona corona pagaran menys per usar 
el transport públic.  
 
Aquesta mesura, a més de l’evident estalvi econòmic per a les famílies beneficiades, 
sens dubta provocarà un augment en l’ús del transport públic i, per tant, una reducció 
de les emissions contaminants. 
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A tall d’exemple, es mesura l’estalvi per persona en domicili segons el tipus de targeta 
que s’utilitzi: 
 

TIPUS TARGETA PREU 2 ZONES  PREU 1 ZONA ESTALVI  ESTALVI ANY/PERS. 
T-10 20,10 euros 10,20 euros 9,90 euros (x12) 118,80 euros  

T-70/30 88,05 euros 60,90 euros 27,25 euros (x12) 327 euros 
T-mes 72,70 euros 54,00 euros 18,70 euros (x12) 224,4 euros 

T-trimestre 196,50 euros 145,30 euros 51,20 euros (x4) 204,80 euros 
T-jove (-25anys) 142,00 euros 105,00 euros 37,00 euros (x4) 148 euros 

 
Cert és que el que ATM deixa de cobrar per pagament directe dels usuaris es compensa 
mitjançant el pagament indirecte però l’impacte pot ser nul o en tot cas, sempre serà 
molt inferior a l’estalvi obtingut. 
 
Les relacions del Masnou amb l’Àrea Metropolitana han estat ja objecte de debat i 
suport majoritari en aquest plenari, d’aquesta forma ja s’ha votat majoritàriament a 
favor en diverses ocasions des del 2016 per explorar la possibilitat d’incorporar-nos a la 
primera corona tarifària del transport públic i també s’ha votat majoritàriament a favor 
d’un conveni amb la pròpia AMB per permetre la construcció d’habitatge públic al 
nostre terme municipal; i és per això que proposem al plenari del Masnou que prengui 
els següents acords. 
 
Primer: Crear una comissió de caràcter específic que elabori un informe sobre les 
repercussions que tindria pel Masnou la seva incorporació a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona. D’acord amb l’article 44 del vigent ROM s’estableix com a objecte, 
composició i durada els següents: 
 

• OBJECTE: L’avaluació de les repercussions de la incorporació a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

• COMPOSICIÓ:  
1. La comissió serà integrada per les persones portaveus de cada 

grup municipal, o regidor o regidora que cada grup determini.  
2. La presidència recaurà en l’Alcalde. Es crearan dues 

vicepresidències que seran ocupades pels representants de la 
oposició per ordre decreixent dels electes. L’Alcalde podrà delegar 
la presidència en la vicepresidència que estimi oportú.  

3. El President i les vicepresidències, en cas de dubtes, escoltaran la 
resta de membres de la Comissió i prendran la decisió per majoria, 
que serà comunicada a la resta de membres. 

4. El President i les vicepresidències, a proposta de qualsevol 
membre de la comissió, podrà convocar a les seves reunions, a 
través de la secretaria, a personal tècnic municipal, a 
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representants del personal de l’Ajuntament o a experts externs de 
reconeguda solvència en la matèria objecte de la comissió. 

5. La secretaria de la comissió serà exercida pel Secretari general de 
l’Ajuntament o funcionari que el substitueixi. 

• DURADA:  
1. Els treballs de la comissió es duran a terme entre el moment de la 

seva constitució i el 30 de desembre de 2018. Aquesta durada 
podrà modificar-se si així ho decideix la comissió per majoria 
absoluta. 

2. La primera reunió quedarà convocada automàticament el primer 
dimecres de mes següent a la seva aprovació al plenari a les 18 
hores. Un cop constituïda, la Comissió establirà els dies i hores 
hàbils de les reunions, encarregant-se el Secretari de realitzar la 
convocatòria formal. 

 
Segon: En cas que aquest informe sigui favorable, iniciar la tramitació per demanar al 
Parlament de Catalunya la modificació de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, d’acord amb el que estipula en el seu article 2 per que es pugui incorporar el 
Masnou com el 37è municipi metropolità. 
 
Tercer: En el moment que s’iniciï la tramitació, informar d’aquesta als partits 
representats al Parlament de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als 
municipis que la composen. 
 
Quart: Informar d’aquest acord a la ciutadania mitjançant els mecanismes habituals. 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest Suñé Nicolás 
Portaveu PSC 
 


