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Administració local

ARENYS DE MAR

ANUNCI

de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, sobre aprovació deinitiva d’una ordenança.

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que el BOP núm. 221, de data 13 de setem-
bre de 2008, apareix publicat l’edicte sobre l’aprovació deinitiva de l’Ordenança 
municipal reguladora dels usos de les platges d’Arenys de Mar, així com el text 
íntegre de l’esmentada Ordenança.

Arenys de Mar, 15 de setembre de 2008

TERESA ICARDO I PAREDES

Secretaria accidental

PG-223909 (08.263.107)
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Administració local

ASCÓ

EDICTE

de l’Ajuntament d’Ascó, sobre contractació de personal.

D’acord amb el que disposa l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
es fa públic que per Decret de l’Alcaldia núm. 112/2008, de 15 de setembre, s’ha 
contractat amb caràcter urgent a les següents persones:

- Sra. Misericòrdia Fusté Canalda, com a Professora de guitarra de l’Escola 
Municipal de Música, a partir del dia 16 de setembre de 2008 ins l’acabament del 
curs 2008/2009.

- Sra. Maria Esperanza Astudillo Soto, com a Netejadora, a partir del dia 17 de 
setembre de 2008, durant 4 mesos.

Ascó, 15 de setembre de 2008

RAFAEL VIDAL I IBARS

Alcalde

PG-223948 (08.263.114)
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