Les associacions veïnals d’Olesa denuncien
la opacitat i manca de transparència
de l’Ajuntament d’Olesa a la GAIP
Les Associacions Veïnals d’Olesa dels barris de la Central, dels Closos, de les Planes, de la
Rambla i l’Eixample, i de Sant Bernat, han presentat una queixa col·lectiva a la Comissió de
Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública on denuncien la manca de transparència
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en matèria urbanística i, especialment, al voltant
del procés urbanitzador de l’àrea de Cal Candi, una extensa zona de més de 11 hectàries
al centre del poble.
L’Ajuntament d’Olesa no ha donat cap tipus de resposta a les entitats olesanes.
Les associacions veïnals han demanat en diverses ocasions, per mitjà d’instància al
registre oficial, informació referent a la macrourbanització de Cal Candi, que ja ha
comportat la desaparició del bosquet, l’arrencada d’arbres, la desaparició de la fauna i un
importantíssim moviments de terres, amb els processament de tonelades insitu,
modificant el territori i cimentant dues rieres.
Les qüestions demandades fan referència a els estudis ambientals, la protecció de fauna i
flora, les afectacions dels habitatges del veïnat, les mesures preventives adoptades, o
aspectes referents a la llicència d’obres i el seguiment d’aquestes per part de
l’administració, que es va comprometre públicament a fer un seguiment rigorós i
exhaustiu.
L’Ajuntament d’Olesa s’ha mantingut insensible davant les associacions veïnals i no ha
facilitat cap tipus d’informació urbanística demandada.
Es vulnera el dret a l’accés a la informació pública de la ciutadania.
Aquest fet, sota el parer de les entitats i amb el suport de la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya -CONFAVC-, i havent fet la consulta jurídica prèvia amb la plataforma
germana SOS Baix Llobregat, esdevé una praxis preocupant perquè no permet a les
associacions «poder fer el seguiment d’aquestes obres, atendre les demandes i queixes
veïnals i vetllar per la màxima conservació de la natura».
De fet, tan la legislació vigent de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern com la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente, senyalen la obligació de les administracions a
facilitar l’accés a la informació, i l’Ajuntament d’Olesa podría estar incomplint ambdues
lleis.
Impossibilitat de fiscalitzar l’acció i el menyspreu al veïnat
Malgrat les associacions estan legalment constituïdes, incorporades al Registre Municipal
d’Entitats, i són part interessada perquè van presentar al·legacions al POUM i van demanar
l’aturada del projecte de Cal Candi tal i com estava projectat, l’administració local manté
l’opacitat, la participació ciutadana es fa impossible i torna a quedar en «pa sucat amb
oli».

De facto, l’Ajuntament es torna a posar al costat de l’empresa Vila Vilà i la Junta de
Propietaris, enlloc de defensar l’interès col·lectiu i la voluntat de fer seguiment d’aquestes
obres tan polèmiques i que estan sent tan problemàtiques pel conjunt del veïnat d’Olesa i
el del barri de Les Planes, per part de les associacions veïnals i el conjunt de les entitats i
col·lectius d’Olesa que donen suport al Moviment Veïnal.
La falta de transparència dispara les alarmes
Davant la falta de transparència en la praxis, es disparen les veus sobre si s’estan fent les
coses d’una forma correcta:
S’està executant el projecte aprovat?
Tenen permís per estar modificant el territori d’aquesta manera?
Poden fer murs tant alts?
Poden tenir una «planta de processament de terres» muntada al mig del barri de Les
Planes?
Estan respectant les propietats?
Tenen els estudis i informes ambientals (soroll, fauna, flora, paisatge) aprovats?
L’informe ambiental del POUM
El conjunt d’Associacions Veïnals d’Olesa també han demanat accés a l’informe ambiental
favorable emès per la Generalitat, per tal d’analitzar-lo.
Aquest document també ha estat vetat a la ciutadania per part de l’administració pública.
Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la
desestimació de sol·licitudsd’accés a la informació que prèviament hagi formulat.Es pot
reclamar davant la GAIP contra qualsevoladministració, entitat o empresa pública de
Catalunya.
També atèn consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la
matèria.
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