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En data 1010512021 i ho¡a 10:24:53 ha estat presentat en l'oficina 0200 la documentació a nom de

DAVID RIBERA-NEBOT - Sant Cugat del Vallés i destinada a Centre d'Alt Rendiment Esportiu de

Sant Cugat del Vallés (CAR) - Av. de I'Alcalde Barnils, 3-5 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Vallés

Occidental).

L'assumpte de la documentació que s'ha presentat és Referent oposició al servei de docéncia privat i

el número d'assentament d'entrada que li correspon és 02001381212021.

Relació de documents:

* Quan el format ¡ncorporat sigui Copia auténtica podeu verificar la integritat d'aquest document a la

seu electrónica, en l'adrega http://csv.gencat.cat. .

Aquest rebut definitiu acredita la vostra presentació de documents en el registre electrónic de

la Generalitat, en la data i hora indicades i la referénc¡a de dig¡talització de cadascun dels

documents, si escau.

Barcelona, 1 0 10512021 1 0:27 :02

Oficina de registre: 0200 - Departament d'Educació

Adreqa: Via Augusta, 202-226 - 08021 Barcetona (Barcetonés)

ldentif¡cac¡ó del tractament; Registre d'enfada i sortida de documents.
Responsable del tractament: D¡recció General d'Atenció Ciutadana.
F¡nalitat del tractament: Recollir la informació que acredita la presentació de documents bavant de I'Adm¡nistració pública, així com la
¡nformac¡ó que acredita l'expedic¡ó de documents adregats a la ciutadan¡a. Leg¡timac¡ó: Exercic¡ de poders públ¡cs.
Persones destinatáries: Es preveuen comunicac¡ons de dades a institucions i organismes de carácter ofic¡al ¡ administrac¡ons públiques. Les
dades també es comunicaran als encarregats de tractament que provee¡xen els seryeis TIC per compte del responsable del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol'licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o opos¡c¡ó al tractament.
(http:/igen.calregPDP) lnformac¡ó addicional: Podeu accedir a t'adrega http://gen.cat/DpD

Descripció Tipus de Document
Presentat

Tipus de Document
lncorporat

I Sol.licitud ' Original en paper ' Cópia auténtica (Codi
segur de verificació:
O3EVSDE2OINgKWLMKLY
168MOM27U66UF'I

1010512021

rió electrónica de la
de Catalunya

OSCI UUYUYWTXSKN D I5L9O2C98F2FWCKO

s¡gnat per:

Data creació cópia:
1010512021 10.,27i05

Data caducitat cópia:
10/05/2024 00:00:00
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CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

srgnatura electron¡ca. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adrega web csv.gencat.cat

Original electrónic i Cópia electrdnica auténtica
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É.qrsip WireetVr.t de Z'Znstátztt" Y{,sblic Ce ¡-rtre d'Alt Rerzdirx*mt" EspartZw

&:*. A,Zr,a\úe Barn'ls, S, §ent {ugat del Vallés, 08174 &hWeÉ.\-ÜNA

üwyLT{Te &L§X&WATWWüAC\NCIA PRIVAT ?Ac,&;{ &y'ÁW qU*TArv{TWAruXL§ &LU\'Í,WE§ eL.{TeLr,

rryy,t\A&Tzu úE üp,&u §t,pERIOR DE CONDICIAT\t&,r\ÍtXNT Wr§Te 2mg-2&-21m§r:\r,ÁsTzTwT pÜwLxe

$,N.TruTffi,AlJ P"Ctr\áDíMENT ESPORTIU DE SAI§T AAú\T WE,-VEV"L\§

l'Áan?festalam*vaapasictócontra laresal',:ci*deX'trq*ipDireetiudel'lnstitutPlsblicCent"r*d'A,lt
*,*,ndim*nt Fspartiu rie Sant Cugat del Yallés per tra c*ntractariÓ z *xt*.rnaltttatiÓ tJ'un ser'¡ez darcnt
pri*at pagat amb una quata extra dels d.umnes, al Círl* FEsT rnatiu úe {:rau Superior d*

{.*ndicr*nam*nt Fisic, r}uranl e'ls curs*s 7-m9-2* t 2Ü2Ü-21 "

Les dartr.es que crtrtsl"en s*r,:

1. 7'ha crsntraclat. das prsf*ssianals externs per impartir la UFZ Elabaracza d* pr*grar**s de

c*ndirianament" f isid *,n sal¡ d'er"ltrena ment poliva lent , del Mbdul ?r*f esstr:nal "FtLrtess en

Eala cYentrenar,lentpalivalent", de 44 hores de dvrada, ila Uf2 ütr*caia d'acttvitats am?s

aparells r{cltcs, del Mbrlul Professional "Aclivitats especialitzad*s de r"andirtanarn*ntfístr"

amb s*par"t musiral", de 40 hares de durada"

7'ha pagat el l,lagu*r d'installatians ú'un rlu?s espartus privat l{lu\: }uni*r 191 l} p*r imssartir

tres har*s dels resys*ctius móduls pr*fessi*nanr"

CN pagarnent del praf essianal extern i d*N llagu*r rl'instalnartr:ns privad*s ?t* *stat" r*aNttzat

arnb *,Ns diners *bt}ngL)ts d'una qu*t.rs extra **, 1.t)** Eurr¡s, apraximarSarn*nl, r4ue s'ha

r.ohrat a cada alumne per rebr* ttna rJacbnria que ja est"A ca*crta amb *tr pagarnent de la

matrícula del cicle cantpl*t {31,{s'*ur*s, que ,és *l pr*u S:u?:lic *stabNert" pet D*rpartarnertt

d'C.ducactó\.

§*L"LI{TT&

Que c*nsti p*r es*it, registrat i romunicat, que üAVIü 3,1mEP.**f'¿Lb*T no ka partitt/al" nr d*na

supürl e mp derisió untlateral perqué s'imparteixz aquest servei úoc*n'u, privat i ext*lnalitzat i qu*

es finartqa a rkrrec úels alumnes en un cenl.re que és detitutaritat pú?:lita'

Qur:l'Equip úirectzu *e l'lnstitut Públic {entr* d'l\lt?,*ndirrrertt Erp*rt.its de Sant Crsgat" delVallb.s f aci

pútsNir t r.*muniqui al Ssrat*ss*rat"t*t"a la inf orr",taci* refer*nt al serv*i privat d* d*cbncia r*ntra'ctat,

i, si s'*.xau, *.s repan aquesta irregutarit"at als, alurnrt*s i families ir*ptricades.
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\arú. Cugat" del Vallbs, a 1ü de maig de
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\i,
Davié ?l"ibera-Nebot 

\¿dJ
üe¡sarlem*nt de Tirnics §spartius
fnstitu, Pitblir {*ntre d'Alt ftendiment F.slsortiu d* Sant Cugat rlel Vall*s - Barreksna


