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?Burrel denunciarà l'expulsió del grup
de Cs i l'acceptació de la condició de
no adscrita
Ciutadans reclama a Ribes i Córdoba que tornin l'acta d'edil a l'Ajuntament de
Lleida

Maria Burrel | Cs Lleida

La regidora a l'Ajuntament de Lleida Maria Burrel recorrerà davant el jutjat contenciós administratiu
la seva expulsió del grup municipal de Ciutadans, així com el fet que en el darrer Ple es donés
compte del seu pas a regidora no adscrita. Burrel sosté que no existeix cap acta de la reunió del
grup municipal en què es va acordar la seva expulsió.
Per això, considera que "no es va tenir en compte un mínim control de la legalitat" sobre la seva
expulsió, cosa que la deixa en situació d'"indefensió". S'han vist atropellats els meus drets
constitucionals com a càrrec públic", ha dit. Així mateix, des de Ciutadans han demanat a Ángeles
Ribes i José Maria Córdoba que tornin l'acta de regidor, després d'haver estat expulsats del
partit.
Maria Burrel ha assegurat que "farà valdre" els seus drets després que en el darrer Ple de la
Paeria es donés compte de la seva nova condició de regidora no adscrita, arran de l'acceptació per
part d'alcaldia i secretaria general de la seva expulsió del grup municipal de Cs. Així, ha anunciat
que demanarà mesures cautelars al jutjat contenciós administratiu per revocar aquesta decisió.
Maria Burrel considera "fals" que existeixi una acta de la reunió del grup en la qual es va acordar
la seva expulsió del mateix.
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A la vegada, la regidora no descarta impugnar l'última Ple de l'Ajuntament de Lleida ja que
assegura que no se la va convocar a la sessió, motiu pel qual va decidir abstenir-se en totes les
votacions. Des del govern municipal, però, van negar que no s'hagués convocat Burrel al Ple de
dijous passat.
Burrel ha assegurat que seguirà defensant els interessos dels lleidatans que van votar a
Ciutadans en les municipals del 2019, tot i que a partir d'ara com a regidora no adscrita a la
Paeria i també com a diputada de Cs a la Diputació de Lleida. "No canvia res del meu compromís
amb Lleida" , ha indicat.
El portaveu parlamentari de Cs, Nacho Martín, considera "delicada i complicada" la situació que
s'ha viscut els darrers mesos en el sí del grup municipal de Ciutadans a la Paeria de Lleida, que
van desembocar amb l'expulsió de Burrel del grup, decisió que el partit va respondre amb les
expulsions de la formació de Ribes i Córdoba. Martín ha traslladat la "confiança" del partit en Burrel i
ha remarcat que "és el referent de la formació a Lleida" ja que és la coordinadora de Cs a la
demarcació, a més de membre de comitè autonòmic del partit.
Martín ha assenyalat que "hi ha instruments en l'ordenament jurídic per tal que les coses tornin al
seu ordre natural". Així mateix, ha indicat que "no té sentit que defensi les idees de Cs -a la
Paeria- algú que ha estat expulsat del partit". Per això, des de Ciutadans han demanat a Ángeles
Ribes i José Maria Córdoba que retornin l'acta de regidor, després d'haver estat expulsats del
partit, per tal que els seus llocs puguin ser ocupats per altres persones de la llista amb què la
formació es va presentar a les eleccions municipals 2019 a Lleida. Per això, el partit esgotarà totes
les vies administratives i no descarta recórrer també a la via contenciosa administrativa, ha
explicat.
Ribes i Córdoba van participar en el darrer Ple de la Paeria com a representants del grup
municipal de Cs. Tot i això, alcaldia i secretaria estan a l'espera d'un informe jurídic que haurà de
determinar si aquests dos regidors també queden fora del grup arran de la seva expulsió del partit.
Ciutadans fitxa el president dels veïns de la Mariola
D'altra banda, Ciutadans ha presentat la incorporació com a independent del president de
l'Associació de Veïns del barri de la Mariola de Lleida, Víctor Ruiz, en la nova etapa que enceta la
formació a la capital del Segrià. Cs vol treballar per donar resposta "als problemes desatesos per
part del govern municipal" per tal de millorar les condicions de vida de tots els veïns de Lleida. En
aquest sentit, Ruiz ha reclamat un pla especial per a la Mariola, que comporti inversió al barri,
especialment al Grup Mariola. A la vegada, ha denunciat que "no pot tornar-se a donar un altre
estiu que la Mariola sigui l'únic barri sense piscines municipals".
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