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EDICTE 
 
Es fa públic que per decret del regidor de Serveis Generals de data 31 d’agost de 2021, 
en relació a la resolució provisional de la llista de persones admeses i excloses del 
concurs per a la provisió de lloc de treball de vigilant cívic, s’ha resolt el següent: 
 
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió 
de data 8 de juliol de 2021, on s’aproven les bases i es convoca el concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de vigilant cívic/a, entre el personal de l’Ajuntament del 
Masnou que reuneixi els requisits per a participar.  
 
Vist que l’anunci de la convocatòria es va publicar al web de l’Ajuntament i a l’e-tauler el 
dia 13 de juliol de 2021, i que el termini per a la presentació de sol·licituds per a concórrer 
al concurs de provisió era de quinze dies hàbils.  
 
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53.1.i) 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, d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
 
Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
ajuntament, mitjançant Decret número 2256, de data 23 de novembre de 2020 i publicat 
al BOPB de data 1 de desembre de 2020.  
 
RESOLC:  
 
Primer: Establir que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 
per a la provisió, mitjançant concurs, d’un lloc de vigilant cívic/a, i segons determina 
l’apartat 4t. de les bases, la llista de persones admeses i excloses és la següent:  

 
ADMESES:  
Cap  
 
EXCLOSES:  
Alícia Lamas Sicilia (1)  

(1) No ser personal laboral fix d’aquest ajuntament  
 
Segon: Publicar la present resolució en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament, 
atorgant a les persones aspirants d’un termini de cinc dies a partir de l’endemà d’aquesta 
publicació o notificació de la resolució per formular davant l’alcalde les reclamacions que 
creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per 
adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria, d’acord amb el que disposa 
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin 
dins d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es 
considera que desisteixen de la seva petició.” 
 
La qual cosa us comunico als efectes establerts per l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tot indicant-vos que aquest 
és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, no és susceptible de recurs, i això 
sens perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa 
l’article 40 de la Llei 39/2015. 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
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