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Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució TRE/1209/2009, de 7 d’abril (DOGC núm. 5372, pàg. 36453, de 
5.5.2009).

Havent observat errades al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i 
publicat al núm. 5372, pàg. 36453, de 5.5.2009, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 36453, al títol de la Resolució, on diu:
“(...) la publicació de l’Acord d’IPC real per a 2008 i d’IPC previst per a 2009 

(...)”,
ha de dir:

“(...) la publicació de les taules salarials per a 2008 i 2009 (...)”.

A la pàgina 36453, al primer paràgraf, on diu:
“Vist l’Acord d’IPC real per a 2008 i d’IPC previst per a 2009 (...)”,

ha de dir:
“Vistes les taules salarials per a 2008 i 2009 (...)”.

A la pàgina 36453, al punt 1, on diu:
“(...) la inscripció de l’Acord d’IPC real per a 2008 i d’IPC previst per a 2009 

(...)”,
ha de dir:

“(...) les taules salarials per a 2008 i 2009 (...)”.

Barcelona, 7 de maig de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

(09.132.122)
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