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El Parlament reconeix la urgència de desviar la 
B-500 fora del nucli urbà  

La Comissió pel desviament va tallar uns minuts la carretera a Sant Fost dilluns 
i seguirà "pressionant" la Generalitat 

Dimecres, 22.4.2015  

El Parlament de Catalunya ha dotat de més arguments el govern santfostenc i 
la Comissió pel desviament de la B-500, que demanen a la Generalitat que faci 
una proposta de traçat alternatiu. Aquest dimecres, la Comissió de Territori de 
la cambra catalana aprovava amb el suport de tots els grups (excepte 
l’abstenció d’ERC), una resolució que, a proposta santfostenca, demana el 
reconeixement de “la necessitat inajornable de desviar el trànsit fora del nucli 
urbà” i “formular un projecte que defineixi el traçat de desviament provisional 
d’aquest tram de la B-500 en un termini no superior de sis mesos”.  

 

 

Trànsit a l'actual B-500 

 
La proposta s’aprovava –contra tot pronòstic– després que CiU retirés dues 
esmenes presentades que deixaven a l’aire qui s’havia de fer responsable del 
projecte de traçat alternatiu. De fet, la Generalitat en els darrers mesos ha 
reiterat que la competència era de l’Ajuntament perquè es tractava de vialitat 
municipal. 
 
“Tots els diputats han recalcat que cal actuar davant una situació insostenible, i 
el Parlament reconeix que la competència és de la Generalitat, com nosaltres 
sempre hem remarcat”, diu l’alcaldessa, Montserrat Sanmartí, qui considerava 



que amb la resolució “hem fet un pas de gegant per aconseguir el desviament”. 
 
Amb tot, la Comissió pel desviament es manté alerta i assegura que “ara toca 
pressionar el director general de Carreteres. Si cal tallar la carretera, ho farem”, 
assegura Albert Pastor. De fet, dilluns unes 40 persones tallaven la B-500 de 
manera simbòlica durant uns minuts.  

 
 

Es presenten 41 llistes per a 6 alcaldies del Baix 
Vallès  

Poc més de la meitat dels caps de llista són candidats per primera vegada 

Dijous, 23.4.2015 

Fins a 41 formacions polítiques entre partits i agrupacions d’electors han 
presentat la seva candidatura a les eleccions municipals del 24 de maig a sis 
de les poblacions del Baix Vallès (la Llagosta, Martorelles, Mollet, Parets, Sant 
Fost i Santa Maria de Martorelles). Aquest dimecres, el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) ha publicat les candidatures presentades a la 
Junta Electoral de la zona de Granollers, que les haurà de ratificar i publicarà 
les llistes definitives el 27 d’abril.  

 

 
 

Tot i la proliferació de noves sigles en els darrers anys, la xifra de candidatures 
és inferior a les presentades en les darreres municipals celebrades el 2011, 
quan es van veure les cares fins a 45 llistes electorals. Les formacions que han 
aconseguit tancar llista a totes les poblacions han estat CiU, PP i ERC (que 
torna a tenir candidatura a la Llagosta) a més d’ICV-EUiA, que, amb les sigles 
pròpies o integrats en coalicions, també tindrà representació a totes les 
poblacions. En canvi, el PSC, no serà present a tots els municipis ja que no ha 
tancat llista a Santa Maria de Martorelles. 
Pel que fa als caps de llista, més de la meitat (un 53%) es presenten per primer 
cop al capdavant d’una candidatura. A les sis poblacions, però, els actuals 
alcaldes opten a la reelecció. 



 
Absències destacades  
En la campanya electoral d’enguany, que se celebrarà entre el 8 i el 22 de 
maig, hi haurà absències destacades. A la Llagosta desapareix Ciutadans per 
la Llagosta una candidatura independent constituïda fa 12 anys d’una escissió 
del PSC i encapçalada per un veterà: Adelino José Macías, regidor socialista 
durant anys amb l’històric alcalde José Luis López, que fins a l’actualitat manté 
representació al consistori, amb un regidor. 
Una altra de les candidatures que es retira de la cursa electoral és Gent per 
Sant Fost, una llista independent nascuda el 2007 de la mà de Montserrat 
Armengol, exregidora d’Independents Units per Sant Fost, que en els darrers 
dos mandats ha estat present a l’Ajuntament amb dues regidores. Ara, 
Armengol considera que “cal deixar pas a noves propostes que puguin tenir 
més força, legal i econòmica, que la què hem pogut tenir nosaltres per resoldre 
els problemes de la població”, diu en una carta de comiat als seus votants.    
 
Coalicions a l’alça  
Enguany també serà un any en què les coalicions de partits tindran un lloc 
destacat a la campanya. D’una banda, la suma d’ICV-EUiA i Podemos ha 
cristalitzat en coalicions a Mollet, amb Canviem Mollet, i Sant Fost, amb 
Sumem per Sant Fost. A Parets, en canvi, el cercle local de Podemos ha 
aconseguit fer una llista pròpia sota el nom de Sumem Parets, que serà la 
candidatura que s’incorpora al mapa polític paretà, on es disputaran l’Alcaldia 
fins a 8 llistes electorals. 
Per la seva part, Ara Mollet ERC-MES, integra a les seves files els partits 
Moviment d’Esquerres, PACMA i Solidaritat Catalana, aquests dos últims amb 
candidatura pròpia en les eleccions municipals de 2011.  

 

Un fons d'inversió compra les instal·lacions 
d'Alstom  

L'empresa ferroviària continuarà com a inquilina del complex industrial els 
propers deu anys 

Dimarts, 21.4.2015.  

La firma d'inversió Baraka ha adquirit per 60 milions d'euros el complex 
industrial d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, unes instal·lacions que fins 
ara eren propietat de Inbisa.L'empresa de material ferroviari seguirà com a 
inquilina a les instal·lacions de Santa Perpètua durant deu anys.  

 



 
 

 

Baraka, amb seu a Múrcia, és un grup especialitzat en el sector immobiliari i en 
desenvolupaments industrials i per al sector terciari. Segons informa 
Expansión, Alstom, que té més de 500 empleats a les seves instal·lacions de 
fabricació de trens, continuarà com a inquilí del complex industrial durant els 
propers deu anys. 
 
El complex que ha comprat Baraka a Santa Perpètua està compost per 22 
edificis, distribuïts en una superfície de 370.000 metres quadrats.  

 
L'Ajuntament de Mollet treu a concurs un local 

comercial a la Farinera  

Mollet Impulsa licita un espai de 1.231 metres a l'edifici on s'hi ubicarà 
Mercadona 

Dimarts, 14.4.2015  

L'Ajuntament de Mollet, a través de l'empresa municipal Mollet Impulsa, ha tret 
a concurs un local per a usos comercials i de serveis al polígon de la Farinera, 
a l'edifici que s'hi està construint i que a la planta baixa acollirà el nou 
supermercat Mercadona.  

 

 
 

 



El local es troba a la parcel·la B2 del polígon de la Farinera on l'empresa 
promotora Pueyo Badía Serrano Construcciones SL està construint un edifici, 
que acollirà el tercer supermercat Mercadona de la ciutat. A la planta superior 
d'aquesta edificicació es troba el local de titularitat municipal que es licita i que 
està destinat a usos comercials i de serveis. 
 
Aquest local, que es pot arrendar amb opció de compra, té una superfície de 
1.231 metres quadrats i les empreses que hi estiguin interessades per a ús 
comercial i de serveis poden presentar la seva oferta a Mollet Impulsa fins al 
proper 14 de maig. 
 
Segons fonts municipals, l''objectiu d'aquesta licitació és "la reactivació 
econòmica d'aquest espai i incentivar la creació de nous llocs de treball".  

 
 


