CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Diligència de modificació de concert educatiu.
Barcelona, 1 de setembre de 2021
Reunits:
Pel Departament d'Educació:
La senyora Mercè Massa i Rincón, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, en ús
de les atribucions que li confereix l'article 33 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius i l’Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aprova
l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de funcions, d’ambdues
administracions per part del Consorci d’Educació de Barcelona.
Pel centre educatiu: Nausica 08004471
La senyora Anna Inmaculada Bayo Gesa, en qualitat de titular del centre/representant
legal de la titularitat del centre, les dades del qual figuren a la clàusula 1,
Exposen:
Per la Resolució EDU/1806/2021, de 8 de juny, s'ha aprovat la modificació del concert
educatiu subscrit pel centre esmentat i, en conseqüència, n'acorden la formalització
conforme a les següents
Clàusules:
-1 Es modifica l'annex 1 del concert educatiu subscrit en 1 de setembre de 2018 pel
centre educatiu Nausica, que té el codi 08004471, ubicat a Barcelona, en el sentit
d'establir les unitats concertades en
EINF: 0 - 1 - 1
-2 Aquesta modificació no altera el conjunt de la resta de pactes inclosos al concert de
referència, els quals mantenen la vigència prevista.
I perquè així consti en prova de conformitat i acceptació, se signa per duplicat la present
diligència de modificació, a la localitat i la data indicades al començament.
Pel Departament d'Educació
Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona

Pel centre educatiu

1
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