
Anticorrupció demana nòmines 
de l’alcalde des de l’any 2009
Camps:“Ros diu estar tranquil però 
amaga els seus ingressos anuals”
LLEIDA
D.A.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va 
dir ahir que els funcionaris de la 
Fiscalia Anticorrupció van estar 
fins les 21.30 hores de dimecres a 
la Paeria (va presentar-se a les 11 
hores) recavant informació sobre 
la concessió de la discoteca Lari-
da i sobre les seves retribucions, 
dos dels temes denunciats per la 
que va ser la seva mà dreta, la re-
gidora Marta Camps.

El paer en cap va afegir que 
els representants de la Fiscalia es 
van dur tots els expedients que 
van demanar, excepte part de la 
informació referent a nòmines 
(també les seves) des de l’any 
2009 “perquè calia fer una elabo-
ració amb un programa informà-
tic” amb una certa complexitat. 
En tot cas, va dir que la Paeria té 

Ros ha rebut 
el suport de 
l’expresident 
Maragall i de 
Miquel Iceta
L’alcalde va dir ahir que acabava 
de rebre una nova telefonada del 
primer secretari del PSC, Miquel 
Iceta, per manifestar-li el seu su-
port. També va desvetllar que 
dimecres a la tarda va rebre una 
altra trucada de l’expresident Pas-
qual Maragall. “Això m’ha confor-
tat”, va dir l’alcalde.

Pel contrari, Marta Camps 
va manifestar que no té el su-
port del PSC, partit que “va per-
metre que s’encengués la met-
xa; m’estan cremant viva a la 
foguera i ara em demanen que 
apagui el foc. També va dir que 
les males pràctiques a la Paeria 
es deuen a un govern “sense 
oposició i sense ningú que els 
fiscalitzi”.

Per altra banda, Esquerra 
Unida (EUiA) va reclamar ahir 
una auditoria de la Paeria i va 
criticar que es gastin diners pú-
blics en coses fútils”. Mentre, 
Podemos es va desvincular de 
la reunió que van fer els grups 
sense representació a la Paeria.
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un marge de 15 dies per presen-
tar-ho, encara que si tot anava bé 
es faria “avui mateix o demà”. Ros 
també va confirmar que dimecres 
a la tarda va revisar amb recursos 
humans de la Paeria i amb la seva 
secretària personal totes les seves 

dietes, de manera que podia con-
firmar que no hi ha “duplicitats” 
entre les retribucions com a alcal-
de i com a diputat del Parlament.

Per tant, Ros va insistir una 
vegada més en què està tranquil 
respecte a les denúncies de Mar-

ta Camps, la qual va manifestar 
ahir que “si realment està tan 
tranquil, que faci públics tots els 
seus ingressos anuals”.

L’exprimera tinent d’alcalde va 
afegir que “si tot es va fer tan bé 
a la Paeria com diu, com és possi-
ble que la Fiscalia intervingui i in-
vestigui?”. Segons ella, “la Fiscalia 
no es mou sinó veu indicis d’irre-
gularitats”.

Per la seva banda, l’alcalde va 
demanar “celeritat” de la Fiscalia 
perquè “els ciutadans no tinguin 
cap ombra de dubte” quan hagin 
de votar en les properes elecci-
ons municipals. “No és bo ni just”, 
va dir, que tot plegat no estigui 
aclarit abans del 24-M.

Preguntat sobre si es retiraria 
com a candidat si l’imputessin va 
respondre: “És una possibilitat 
que no em plantejo”. Pel que fa al 
futur de Marta Camps al PSC, va 
explicar que un grup de militants 
ha demanat a la Comissió de Ga-
ranties del partit que obri un ex-
pedient al respecte i que prengui 
mesures.




