
COMUNICAT DE MARTA CAMPS EN RESPOSTA A DECISIÓ
ALCALDE I GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

En primer lloc vull lamentar la decisió de l’alcalde i del grup
municipal socialista a l’Ajuntament de Lleida, que en comptes de
donar suport, moral i jurídic, a la seva portaveu i primera tinent
d’alcalde per la publicació d’una informació falsa, clarament
calumniosa i injuriosa, en un mitjà digital, sense cap presència ni
difusió a la ciutat de Lleida, i sense que fos recollit per cap mitjà
de comunicació escrit, radiat o televisat; d’optar per promoure,
de forma unilateral i sense cap diàleg previ, la meva destitució
com a portaveu del grup municipal del PSC.

Aquesta maniobra de l’alcalde Àngel Ros, que s’escuda i s’amaga
darrere del grup municipal per donar cobertura col·lectiva a una
decisió personal, que persegueix destituir-me progressivament
de totes les meves responsabilitats orgàniques i institucionals,
és únicament i exclusiva una represàlia d’Àngel Ros per no haver
acceptat apartar-me i renunciar a les meves legítimes aspiracions
a formar part de la propera llista municipal pel PSC. En comptes
d’esperar que aquesta decisió la prenguessin els militants a
través de la democràcia interna del partit, ha optat per adoptar
aquesta decisió aprofitant com a excusa una publicació basada
en una falsedat, que em relaciona directament amb un trama
corrupta com la Gürtel i posa en dubte la meva honorabilitat i
trajectòria pública sense cap prova. Una publicació que tots els
indicis apunten, ara més que mai, a haver estat preparada i
fabricada ad hoc per justificar la destitució de les meves
responsabilitats públiques.



Les declaracions d’Àngel Ros argumentant públicament que
aquesta decisió del grup municipal en basa, principalment, en
una pèrdua de confiança és una valoració absolutament
subjectiva i de caire personal que no pot ser motiu d’una
resolució tant important.

De moment, i després de la reunió de grup municipal, a la qual
no he pogut assistir després d’excusar-me adequadament,
assabentada de la decisió presa de boca del mateix alcalde i a
l’espera que això es ratifiqui en el si dels òrgans del partit,
aquesta tarda li ha estat lliurada un acta notarial, en la que es
manifesta i es comunica a l’alcalde que qualsevol rescissió de les
meves responsabilitats orgàniques i/o institucionals a partir
d’aquesta publicació estarà basada en una falsedat, la qual ja ha
hagut de ser rectificada parcialment arran d’un escrit meu, previ
querella per injúries i calúmnies, pel mateix mitjà que ho va
difondre, i, en la mateixa acta s’adverteix de la possibilitat
d’emprendre les accions legals pertinents per denunciar
qualsevol resolució que es basi en les referides informacions.

Lleida, 18 de febrer de 2015




