Resolucions fulminants de la GAIP contra l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
per manca de transparència
>> Compte enrere: l’Ajuntament disposa de 10 a 15 dies per entregar la informació que reclama el
Moviment Veïnal o incorrerà en una «infracció molt greu amb relació al dret d’accés a la informació
pública»
>> Les resolucions senyalen una alarmant falta de col·laboració de l’administració local, fins i tot amb la
pròpia Comissió de Garanties

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública -GAIP- ha emès dues resolucions (363/2021
i 365/2021) en les quals resolen la denúncia col·lectiva de les Associacions Veïnals d’Olesa per manca de
transparència i ocultació d'informació urbanística en el Pla Parcial de Cal Candi i en el procés d’aprovació del
futur urbanístic d’Olesa (POUM)

Victòria veïnal per una democràcia més plena
En ambdues resolucions es senyala que el contingut que demanen les associacions veïnals són informació
pública i que en cas d’estar en possessió de l’Ajuntament, n’està obligat a fer-ne entrega en un període de
10 i 15 dies.

En cas de no disposar de la documentació de Cal Candi, l’Ajuntament hi hauria incomplert la principal
promesa feta al veïnat de Les Planes i d’Olesa de Montserrat de fer un seguiment estricte de les obres de
Cal Candi i de la creació d’una comissió tècnica mixta, repetit en l’acte virtual organitzat per l’empresa Vila
Vilà, la Junta de Propietaris i l’Administració. En el cas de la informació ambiental del nou Pla Urbanístic, és
una evidència reconeguda per l’Alcaldia a través d’Olesa Ràdio.

L’ocultació d'informació pot sortir cara
La Llei de Transparència, d’Accés a la Informació i de Bon Govern és molt clara i considera que desatendre
una resolució de la GAIP ha de ser qualificada d’infracció molt greu, i pot comportar la iniciar del
procediment sancionador.

És preocupant que l’Ajuntament mantingui l’arrogància i el menyspreu, mostrada a les associacions veïnals i
a la ciutadania d’Olesa, tot ocultant la informació urbanística, també a la pròpia Comissió de Garanties que
senyala que «l’Ajuntament no aporta a aquest procediment la documentació que li ha estat sol·licitada per
la GAIP».

Sumar forces per salvar Olesa
Entenem que aquestes dues resolucions han de ser un punt d’inflexió. Justament perquè assenyalen que
l’Ajuntament s’ha equivocat greument, és el moment de replantejar les praxis, les formes i el fons: els veïns i
veïnes d’Olesa han de ser els autèntics redactors del futur urbanístic, cal repensar el creixement o
decreixement de forma compartida, hem de treballar conjuntament per un futur harmoniós i just, deixar de
banda la política de bàndols i els personalismes i apostar per una convivència positiva i diversa, acceptar i
empatitzar amb les discrepàncies polítiques i no portar-ho al terreny personal. I, sobretot, poder decidir
d’una forma conjunta, democràtica i directa l’Olesa del demà.

És ara, més que mai, el moment de posar la vida al centre.

Les resolucions són públiques i es poden consultar al web de la GAIP:
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2021-0363
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2021-0365
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