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Junts i ERC carreguen contra Klein:
«Cent dies després, no hi ha cap
nou projecte damunt la taula»
L'exalcaldessa Camí Mendoza i Josep Lluís Abella critiquen la "falta de lideratge"
del nou batlle de Cambrils, el seu antic soci

Mendoza i Abella, aquest migdia de divendres | Cedida

Els grups municipals d'ERC Cambrils i JuntsxCambrils han fet balanç, aquest divendres, dels
100 primers dies del nou govern d'Oliver Klein (el seu antic soci) després de la moció de
censura de setembre del 2021. Camí Mendoza, per part d'ERC, i Josep Lluís Abella, per part de
JuntsxCambrils, han volgut destacar la "manca de justificació" del canvi davant del "total
continuisme de tota l'acció política del nou govern". ?Avui hauríem d'estar parlant de les noves
accions del nou govern, però ens trobem que aquest no ha posat a dia d'avui, tres mesos
després, cap nou projecte damunt la taula?, segons l'anterior alcaldessa, Camí Mendoza.
[h3]Els projectes[/h3]
En aquest sentit, ambdós portaveus han destacat que "tots" els projectes que estan veient la llum
aquests dies "són gràcies a la iniciativa, planificació i dotació pressupostària del govern anterior". En
aquesta línia, s'han referit a la passarel.la de la riera d'Alforja a Nou Cambrils, a l'impuls de les
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obres de Jaume I, a l'arranjament de l'avinguda d'Adelaida, o als nous passos de les vies del
tren, entre altres.
Per a Mendoza, "ens trobem amb un govern sense rumb. Més de tres mesos després, a dia
d'avui encara ni coneixem quin és el Pla d'Acció Municipal que ha de definir les línies general del
seu nou mandat i que ha de ser el seu full de ruta?. Els dos portaveus han volgut insistir en la
"manca" de projectes nous que "no estiguessin ja previstos a data d'avui". Abella ha dit que "no
han fet res de nou. Van és tard i malament?.
Els dos portaveus també han carregat contra el nou govern de Klein, tot argumentant que "el
pressupost del 2022 encara no està elaborat i obliga a gestionar l'ajuntament amb pressupostos
prorrogats". ?Això comportarà problemes de pagaments a proveïdors i retard en l'execució de les
inversions?, segons Abella.
[h3]Les "contradiccions" del nou govern quant a l'antiga estació[/h3]
El futur de l'antiga estació de tren també ha estat objecte de les crítiques dels dos portaveus, tot
remarcant les "contradiccions" entre el programa electoral del partit de Klein (NMC) i la
"determinació" de l'enderroc manifestada pel propi alcalde, o les "contradiccions" al PSC. "La
manca d'empenta del nou govern també ha provocat que es perdin els diners destinats a
inversions tant necessàries com les obres de canvi de paviment al pavelló 2 o diverses inversions
en turisme i platges", ha disparat Mendoza.
Per tot plegat, els dos portaveus han lamentat la "falta de lideratge" de l'alcalde, el que al seu
parer fa que fa que "les regidories funcionin de forma descoordinada".

https://www.reusdigital.cat/noticia/90290/junts-erc-carreguen-contra-klein-cent-dies-despres-no-cap-nou-projecte-damunt-taula
Pagina 2 de 2

