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Ros: «Situar el 24-M en clau
nacional és menysprear l'esforç
dels municipis»
L'alcalde de Lleida assegura que no faran pedagogia sobre el que ha passat
amb Marta Camps ''perquè els ciutadans ja ho saben''

Àngel Ros. Foto: ACN

L'alcalde de Lleida i candidat del PSC, Àngel Ros, acusa els que situen les eleccions del 24-M en
clau nacional de ''menysprear l'esforç dels municipis per tirar endavant Catalunya''. Ros creu que
''la Catalunya nacional'' ho és gràcies als governs de la Generalitat, però també dels ajuntaments,
siguin del color polític que siguin. En una entrevista a l'ACN, Ros ha dit que no faran pedagogia
sobre el que ha passat amb l'exprimera tinent d'alcalde Marta Camps
(http://www.naciodigital.cat/noticia/85881/antifrau/es/retira/cas/camps/deixa/investigacions/fiscalia
) ''perquè els ciutadans ja ho saben''. Amb la industrialització de Lleida com a ''prioritat del
mandat'', Ros confia revalidar la majoria tot i que no descarta obrir negociacions per ''donar
estabilitat''. L'alcalde encara no sap que farà d'aquí a 4 anys, si es tornarà a presentar o si farà un
pas enrere en la política municipal.
Cas Camps
Àngel Ros creu que no cal fer pedagogia durant la campanya electoral sobre el què ha passat amb
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la destitució de la primera tinent d'alcalde, Marta Camps, que fins fa dos anys havia estat la seva
mà dreta i número 2 de la llista socialista en els passats comicis. L'alcalde està convençut que la
ciutadania ''sap molt bé'' què ha passat i es recolza en les ''infinites mostres de solidaritat'' dels
ciutadans que ''són conscients que hi va haver una pèrdua de confiança absolutament justificada
per la meva part''.
''La Paeria té una salut financera molt raonable''
Tot i els persistents retrets dels grups a l'oposició, Àngel Ros assegura que la Paeria ''té una salut
financera molt raonable''. Explica que l'endeutament municipal ha disminuït i ara està a més del
60% del pressupost d'ingressos. Sobre la dissolució de l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU) i
la integració del deute que tenia al de les arques municipals, Ros recorda que s'hi han vist obligats
per la ''Llei Montoro'' i que malgrat això, la suma del total encara es situa per sota del 110% que
marca la Llei.
Pel que fa l'IBI, Ros admet que està ''un pelet més amunt'' de la banda mitjana dels ajuntaments,
però remarca que el que és important és el total d'impostos que paguen els ciutadans al
consistori, ja que sumats, situen la capital del Segrià a la banda mitjana. Així mateix, recorda que
no tothom és conscient que els ciutadans paguen el 7% dels impostos al seu ajuntament, i el
93% s'abona a l'Estat o la Generalitat. El que passa, afegeix, és que ''la gent parla amb l'alcalde
i no amb el ministre''.
Prioritat: industrialitzar Lleida
Àngel Ros s'ha marcat com a prioritat per al proper mandat la industrialització de Lleida. Assegura
que s'ha assolit l'excel·lència en el sector ramader i agroalimentari però que no s'ha desenvolupat
una industria alimentària al respecte. Per això ho considera ''el gran repte de la Lleida del futur'',
una assignatura pendent que no es va tirar endavant als anys 50 del segle passat.
En aquest sentit, Ros repassa infraestructures que considera que funcionen, com el Parc
Científic, on es mostra orgullós dels 1.500 llocs de treball que fan que ''haguem aprovat amb nota
aquesta assignatura''. També assegura que la Llotja ha posicionat Lleida com a ''primera ciutat
després de Barcelona'', en congressos i activitat cultural, i que amb visites de 500.000 persones
aporta 7,5 MEUR anuals a la ciutat.
D'altra banda, recorda l'acord assolit amb CiU per fer un parc temàtic dels Barrufets a les Basses;
un parc adreçat a l'oci familiar per nens de 2 a 12 anys que ''no serà un Port Aventura'' sinó que es
centrarà en l'oferta de l'oci educatiu i de valors.
Finalment, apunta com assignatures pendents l'acabament del Pla de l'estació i la finalització dels
Plans de barri de la Mariola, el Centre Històric i Noguerola. En aquest sentit, lamenta que l'Estat i
la Generalitat tanquessin l'aixeta pressupostària per la crisi i assegura que la Paeria ha mantingut
la seva part.
Dificultats per fer llistes socialistes al conjunt de la demarcació
Com a president del PSC, Àngel Ros, admet que els socialistes han tingut dificultats per fer llistes
a molts pobles i ciutats de la demarcació de Lleida. Això no obstant, matisa que és una dificultat
per als socialistes ''i per tothom''. Considera que en uns temps en què la política es troba en una
situació de desencís, a la gent li costa de fer el pas de posar-se en una llista i per això els ho agraeix.
Ros explica que el PSC ha presentat una cinquantena de llistes a la demarcació, la meitat que fa
quatre anys, però això no obstant, està convençut que obtindran un resultat superior al que preveuen
les enquestes. En aquest sentit, es remet als resultats obtinguts pel PSOE a Andalusia i remarca
que els socialistes difícilment ''baixarem del terra que tenim estipulat''.
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