
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5718 – 20.9.2010 69079

Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, pàg. 61261, de 5.8.2010).

Havent observat una errada al text de la Llei esmentada, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 5686, de 5.8.2010, se’n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 61299, a la disposició addicional segona, Òrgans col·legiats de go-
vern, on diu:

“Les disposicions del capítol II del títol II d’aquesta llei no són aplicables al Go-
vern de la Generalitat ni al ple ni, si s’escau, a la comissió de govern de les entitats 
que integren l’Administració local.”,
ha de dir:

“Les disposicions del capítol II del títol I d’aquesta llei no són aplicables al Govern 
de la Generalitat ni al ple ni, si s’escau, a la comissió de govern de les entitats que 
integren l’Administració local.”.

(10.252.090)
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