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Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució TRE/3653/2009, de 15 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajunta-
ment de Sant Andreu de la Barca per als anys 2008-2011 (DOGC núm. 5534, pàg. 
96665, de 28.12.2009).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC 
i publicat al núm. 5534, pàg. 96665, de 28.12.2009, se’n detalla la correcció opor-
tuna:

A la pàg. 96665, on diu:
“codi de conveni núm. 0808672 ”,

ha de dir:
“codi de conveni núm. 0808662”.

Barcelona, 27 de gener de 2010

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

(10.028.065)
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