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Administració local

SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, sobre nomenament de personal.

Un cop superats sengles processos selectius, per Decrets de l’Alcaldia de data 
15 de gener de 2010 han estat nomenats el senyor Francesc Calderon Màrmol com 
a personal laboral fix oficial encarregat (grup C2) de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt, amb efectes al dia 8 de febrer de 2010 i el senyor Sergio Ortega Gálvez 
com a personal laboral fix tècnic mig d’Esports (grup A2) de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, amb efectes al dia 8 de febrer de 2010.

La qual cosa es fa pública per al seu general coneixement.

Sant Vicenç de Montalt, 15 de febrer de 2010

MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA

Alcalde
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