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DECRET
Atès que el ple de la Corporació en data 19 de gener de 2021 va prendre coneixement de la
renúncia expressa i irrevocable del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Pacs del Penedès
presentada pel Sr. JOAN MARRUGAT MARIN i comunicar-ho a la Junta Electoral Central per tal
que expedeixi credencial a favor de la Sra. ANNA SOLER PUJIBET que figura a la llista electoral de
la candidatura JUNTS FEM PACS (JUNTS) per poder prendre possessió del càrrec de regidora
d’aquesta Corporació.
Atès que la Junta Electoral Central ha comunicat que no es pot expedir la credencial sol.licitada ja
que la Sra. ANNA SOLER PUJIBET va renunciar al càrrec de regidor davant de la Junta Electoral
de Zona.
A la vista de la documentació electoral corresponent a les eleccions municipals del 26 de maig de
2019 on figura la llista de la candidatura de JUNTS FEM PACS de la qual forma part el regidor que
ha renunciat cal proposar a la Junta Electoral Central que correspon la seva substitució a la
candidata Sra. MERCÈ MARGES ROVIRA, següent de dita llista.
Atès l’esposat RESOLC,
PRIMER.- Sol·licitar la Junta Electoral Central per tal que expedeixi credencial a favor de la Sra.
MERCÈ MARGES ROVIRA com a següent de la llista electoral de la candidatura JUNTS FEM PACS
(JUNTS) per poder prendre possessió del càrrec de regidora d’aquesta Corporació.
SEGON.- Comunicar-ho als interessats als efectes oportuns, fent-ho públic al tauler d’anuncis i
web municipal.
TERCER.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
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