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El ple rebutja recuperar l'ús públic de la pista verda de Valldoreix
CiU ha impedit que el ple municipal es pronunciés a favor de
l'ús i gestió pública de la pista verda de Valldoreix, en
considerar que pertoca a l'EMD discutir aquest tema. La
moció, plantejada pel PSC, cercava que el consistori es
mostrés favorable a la continuïtat de l'ús lliure i gratuït
d'aquest equipament i a l'inici de converses entre l'EMD, que
és l'administració que té les competències, i la companyia
gestora del Complex Esportiu del territori.

El portaveu socialista, Ferran Villaseñor, ha volgut deixar clar que en cap cas la proposta pretenia envair
competències que corresponen a l'EMD.
Ferran Villaseñor: La moció vol manifestar, no demanar ni treure competències, a la continuïtat de l'ús
lliure i gratuït. Es tracta d'un posicionament polític.
L'equip de govern ha votat en contra de la iniciativa que ha rebut el suport la CUP i ha tingut l'abstenció del
PP i d'ICV-EUiA. El regidor d'Esports, Xavier Tizón, ha explicat que el vot contrari obeeix al fet que és
l'EMD qui té competències en aquest àmbit i al fet que el conveni que atorga la concessió a la companyia
Eventing Sports 5, SL continua en vigor.
Xavier Tizón: És competència de l'EMD. A més, el conveni signat el 2003 continua en vigor i estableix
que la companyia gestioni la piscina i la pista verda.
Durant la sessió de precs i preguntes del ple d'aquest dilluns un grup de veïns de Valldoreix ha fet entrega a
l'Ajuntament d'un plec amb 700 signatures on es reclamava la gestió pública d'aquest equipament esportiu.
Tizón ha recordat que altres veïns també han recollit suports per reclamar la construcció de pistes de pàdel en
aquest espai.
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