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I.

Dissabte 17 de juliol de 2010

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11425

Correcció d’errors del Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de
govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis.

Havent observat errors en el text del Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans
de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis, publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» núm. 169, de 13.7.2010, i en el seu suplement en català, se’n fan les
correccions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 5, al paràgraf cinquè, on diu: «L’apartat disset...», ha de dir: «L’apartat
divuit...»; al paràgraf sisè, on diu: «L’apartat divuit...», ha de dir: «L’apartat dinou...»; al
paràgraf setè, on diu: «Els dos següents apartats...», ha de dir: «Els apartats vint-i-u i vinti-dos...»; al paràgraf vuitè, on diu: «L’apartat vint-i-u...», ha de dir: «L’apartat vint-i-tres...», i
al paràgraf novè, on diu: «..., l’apartat vint-i-tres...», ha de dir: «..., l’apartat vint-i-quatre...».
A la pàgina 13, al punt ii) de la lletra d) de l’apartat cinc de l’article 3, on diu: «... compliment...»,
ha de dir: «... incompliment...».
A la pàgina 28, a la disposició transitòria sisena, on diu: «... apartat tres de l’article 3 d’aquest
Reial decret llei...», ha de dir: «... apartat tres de l’article 1 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost,...».
A la pàgina 28, a la disposició transitòria setena, on diu: «... apartat tres de l’article 3 d’aquest
Reial decret llei...», ha de dir: «... apartat tres de l’article 1 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost,...».
A la pàgina 29, a l’apartat 2 de la disposició final primera, on diu: «... els preceptes
d’aquesta Llei que a continuació es detallen:», ha de dir: «... els preceptes d’aquest Reial
decret llei que a continuació es detallen:».
A la pàgina 29, a l’apartat 2 de la disposició final primera, a les lletres a), b) i c), on diu:
«... tres...», ha de dir: «... 3...».
A la pàgina 29, a la lletra c) de l’apartat 2 de la disposició final primera, on diu: «L’apartat
divuit...», ha de dir: «L’apartat dinou...».
A la pàgina 29, a l’apartat 3 de la disposició final primera, on diu: «... article 12...», ha
de dir: «... article 12.u...»; on diu: «... apartat vuit de l’article tres...»; ha de dir: «apartat vuit
de l’article 3...», i on diu: «... l’apartat vint-i-u de l’article tres...», ha de dir: «... l’apartat vinti-dos de l’article 3...».
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