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Decret d’Alcaldia de correcció d’errada material en  Decret 73/2018 de 17 de maig de 
2018.

Antecedents:

1.-  Per Decret de data 17 de maig de 2018, es va aprovar la relació provisional 
d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció, mitjançant 
concurs-oposició lliure, d’una plaça de funcionari/ària interí/na, categoria: auxiliar 
administratiu, grup c2, pertanyent a l’escala d’administració general, subescala, 
auxiliar, vacant en la plantilla d’aquest ajuntament i constitució d’una borsa de 
treball per a cobrir necessitats temporals de personal de l’esmentada categoria

2.- Que s'ha detectat una errada en els tres últims dígits d'un DNI, que consta en 
el Decret com a 941-K, quan realment era 991-K.

Fonaments de Dret.

1.Article  105.2  de  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  
Administracions Públiques i del procediment administratiu Comú.

A la vista dels anterior antecedents i fonaments de Dret, i, en ús de les atribucions que la 
legislació de règim local em confereix, RESOLC,

PRIMER.- Esmenar  el  Decret  73/2018  de  data  17  de  maig  de  2018  en  el  sentit  de 
modificar els tres últims dígits del DNI acabat en 941-K, ja que realment el DNI acaba en  
991-K.

SEGON.- Publicitar aquesta esmena a la pàgina web de l'Ajuntament  als efectes oportuns. 

Ho mana i  signa l’Il.lm. Sr. Marc Mur Bagés,  Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, 
davant meu, el Secretari, que en dono fe.

Flix,  
L’ Alcalde Davant meu,

El Secretari,

Marc Mur Bagés Luis Martín Montull
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