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Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5367 – 27.4.2009

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució JUS/141/2009, de 25 de gener, per la qual, havent-ne comprovat
prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Ediicació de Girona (DOGC núm. 5312, pàg.
8913, de 5.2.2009).
Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC
i publicat al núm. 5312, pàg. 8913, de 5.2.2009, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàg. 8914, article 4, on diu:
“(...) d’acord amb el que assenyalen els articles (...)”,
ha de dir:
“(...) d’acord amb el que assenyalen les lleis i els articles (...)”.
A la pàg. 8915, article 6.11, on diu:
“(...) i serveis de caràcter professional, tècnic, cultural, assistència!, de previsió
i anàlegs (...)”,
ha de dir:
“(...) i serveis de caràcter professional, tècnic, cultural, assistencial, de previsió
i anàlegs (...)”.
A la pàg. 8923, article 29, on diu:
“(...) També és personal al servei del Col·legi i redacta la memòria anual. És també
responsable general de col·legiats i col·legiades (...)”,
ha de dir:
“(...) També és el/la cap personal al servei del Col·legi i redacta la memòria anual.
És també responsable del registre general de col·legiats i col·legiades (...)”.
A la pàg. 8936, article 71.14, on diu:
“(...) de les obligacions del càrrec de membre de la Junta de Govern de Electoral
(...)”,
ha de dir:
“(...) de les obligacions del càrrec de membre de la Junta de Govern, de la Junta
Electoral (...)”.
A la pàg. 8937, article 73.8, on diu:
“(...) en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas amb els principis
generals establerts (...)”,
ha de dir:
“(...) en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas d’acord amb els
principis generals establerts (...)”.
A la pàg. 8937, article 74.7.c), on diu:
“Comunicar-la al Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes de Catalunya.”,
ha de dir:
“Comunicar-la al Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Ediicació de Catalunya.”.
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