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Oliver Klein: «L'agilitat i el treball
són els nostres distintius»
L'alcalde de Cambrils fa balanç dels cent primers dies de govern municipal

El govern de Cambrils ha fet balanç dels primers 100 dies de gestió | Cedida

L'actual alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha rememorat Pablo Picasso per definir en poques
paraules el seu període de govern municipal arran de la moció de censura: "La inspiració existeix,
però ha de trobar-te treballant". Per al batlle, la feina feta durant aquests quatre mesos i
l'agilitat (amb independència de les ideologies polítiques) són els millors distintius de l'actual
govern cambrilenc. Klein ho ha il·lustrat amb les relacions que s'han mantingut amb els
treballadors del consistori, les empreses públiques i la societat civil, a més de diversos projectes
urbanístics i d'equipaments que preparen.
Oliver Klein ha presentat el balanç de mandat a la premsa aquest dimarts al matí, al restaurant La
Confraria del Port, acompanyat de regidors i regidores del govern. L'alcalde s'ha mostrat satisfet
d'haver superat tres reptes municipals: la campanya de Nadal, les ordenances fiscals
aprovades i els pressupostos aprovats, que l'alcalde ha definit com ?del nou govern?.
Pel que fa a projectes importants, Klein s'ha referit a la vella estació de tren, tot recordant que
s'han demanat els permisos a ADIF per enderrocar-la, una a acció contemplada en els
pressupostos del 2022. Sobre les obres de la rambla de Jaume I, Klein considera que cal veureles amb "normalitat" i que "s'atendran les inquietuds dels veïns i dels comerços. Les obres
començaran aquest mes de febrer i tindrà una durada de 10 mesos.
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En aquest apartat de projectes ha inclòs l'avinguda de l'Esport, en procés de licitació, la finalització
de les obres del Teatre Auditori, amb una possible col·laboració privada i els futurs nous passos
provisionals a Cambrils Badia i al carrer d'Estrasburg amb al vista posada en el futur tramvia cap
a llevant i el projecte de via verda cap a ponent. "No hem arribat buscant la comoditat, hem
arribat per donar la cara, per escoltar i per prendre decisions", ha assegurat l'alcalde. En la
mateixa línia s'ha pronunciat el regidor d'Hisenda, David Chatelain, qui ha insistit en la voluntat
de l'equip de govern de "prende decisions i no romandre quiets, com feia l'anterior govern
cambrilenc?.
Klein ha prioritzat les relacions amb els municipis veïns i ha considerat Salou com un terme clau
a l'hora d'establir sinergies. Tanmateix, ha reconegut la importància de mantenir bons lligams amb
Reus, Tarragona i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
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