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Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les 
universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi 
de conveni núm. 7902502) (DOGC núm. 4821, pàg. 5277, de 14.2.2007).

Havent observat unes errades en el text de la Resolució esmentada, tramesa i publi-
cada al DOGC núm. 4821, de 14.2.2007, se’n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 5277, a l’encapçalament de la Resolució, on diu:
“(codi de conveni núm. 7902502)”,

ha de dir:
“(codi de conveni núm. 7902500)”.

A la pàgina 5277, al primer paràgraf del la part dispositiva, on diu:
“(codi de conveni núm. 7902502)”,

ha de dir:
“(codi de conveni núm. 7902500)”.

Barcelona, 15 de juny de 2010

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

(10.169.081)
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