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CERTIFICAT
JORDI BATLLORI I NOUVILAS, secretari general de la Diputació de Girona,
CERTIFICO:
Que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 23
de març de 2021, ha pres l'acord següent:
“Renúncia al càrrec de diputada de la senyora Silvia Paneque Sureda
La diputada senyora Silvia Paneque Sureda, ha presentat amb data 10 del corrent mes
de març (RE núm. E-2021-7382), la renúncia al càrrec de diputada.
Segons l’acta de la Junta Electoral de Zona de Girona les persones designades per
cobrir la vacant del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP) al Partit Judicial de Girona són els senyors Víctor Puga López, Joaquim
Rodríguez Vidal i Manel Roqueta Casalprim.
De conformitat amb l’article 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general i d’altres d’aplicació, cal que la corporació prengui coneixement de la
renúncia de la senyora Silvia Paneque Sureda i endegui tot seguit el procediment per a
la provisió de la vacant.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Diputació la presa de coneixement de la
renúncia al càrrec següent:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de diputada de la Diputació de
Girona de la senyora SILVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP), pel Partit Judicial de
Girona.
SEGON. Trametre certificat de la present presa de coneixement a la Junta Electoral
Central, als efectes de procedir a la substitució, de conformitat amb la credencial que
la referida Junta Electoral expedeixi a favor de la persona que legalment pertoqui. A tal
efecte es fa constar que a criteri d’aquesta Corporació correspon cobrir la vacant amb
la designació del senyor Víctor Puga López.”
El Ple de la Corporació queda assabentat

I perquè així consti lliuro el present certificat, amb l’excepció prevista a l’article 206 del
ROF, a resultes de l’aprovació de l’acta de la sessió esmentada.
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