Generalital de §atalunya
tYwr¡/.gancat.6at

Gen¿1rlilát
de Calalunyr

En data 0210712021 i hora 09:53:20 ha estat presentat en I'oficina 0200 la documentació a nom de

centre d'alt rendiment esportiu - Sant Cugat del Vallés i destinada a lnspecció d'Educació - Via
Augusta, 202-226 - 08021 Barcelona (Barcelonés).
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L'assumpte de la documentació que s'ha presentat és comunicacio participacio sevei docent david
ribera-nebot i el número d'assentament d'entrada que li correspon és 0200/500912021.
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Descripció

lipus de Document Presentat

Ofici

'Original en paper

Tipus de Document lncorporat
' Cópia autdntica (Cod¡ segur de verificació:
ON

LXOEKO32JVDSH5MEWSKH4UI\,4HEZC4YO)

* Quan el format incorporat
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 electrdnic dé
la Generalitat, en la data i hora indicades i la referéncia de digitalització de cadascun dels

documents, si escau.
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Barcelona, 02107 12021 09:53:52
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Oficina de regisire: 0200 - Departament d'Educació
Adrega: Via Augusta, 202-226

-

08021 Barcelona (Barcelonés)

ldent¡f¡cació del tractament: Registre d'entrada i sortida de documents.
Responsable del tractament: Direcció General d'Atenc¡ó Ciutadana.
F¡nal¡tat del tractament: Recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l'Admin¡stració pública, així com la
informació que acred¡ta I'expedició de documents adregats a la ciutadania. Legitimació: Exerc¡ci de poders públ¡cs.
Persones destinatár¡es: Es preveuen comunicacions de dades a institucions i organismes de carácter oficial i administracions públiques. Les
dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serueis TIC per compte del responsable del t.actament.
Drets de les persones ¡nteressades: Sol licitar l'accés, rectiJicació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament.

(httpr//gen.cat/regPDP) lnformació addicional: Podeu accedir a t'adresa http://gen.cat/DpD

srgnat per:
Administració electrónica de la
Generalitat de Catalunya

garantit amb signatura electrón¡ca. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adrega web csv.gencat.cat

Original electrónic / Cópia electrónica auténtica
CODI SEGUR DE VERIFICACI

Data creació cópia:
0210712021 09:53:59

Data caducitat cópia:
0210712024 00:.00:00
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Generalit§ de §alalunya
$rwl¡r.§sne

t¡.ea:

S'informa les persones obligades a relacionar-se electrdnicament amb les Administracions públiques,
en virtut de l'article l4 (apartats 2 i 3) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les admin¡stracions públiques, i dels articles 72i 73 del Decret7612020, de 4 d'agost,
d'Administració digital, i les persones físiques no obligades que hagin optat per relacionar-se
electrdnicament amb l'Administració quq, si presenten un escrlt presencialment se les requerirá
perqué ho esmen¡n mitjangant la presentació electrónica dintre del termini de 10 dies previst
legalment o, si escau, del termini que resti per fer el trámit si és inferior a aquests 10 dies. Es
considerará com a data de presentació aquella en la que hagin presentat l'escrit electrónicameni,
d'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015.
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A efectes de cómput de terminis en els procediments iniciats a sol.licitud de la persona interessada,
el dia inicial del cómput coincideix amb la data de presentació electrónica, sens perjudici del que
estableix l'article 16.8 de a Llei 3912015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Si la sol licitud es presenta un dia inhábil, es considera presentada el primer dia hábil
següent, d'acord amb I'article 49 del Decret 7612020 de 4 d'agost, d'Administració digital.
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original signat per:
Administració electrdnica de la
Generalitat de Catalunya
1J210712021

signatura electrónica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adrega web csv.gencat.cat

Original electrónic / Cópia electrónica auténtica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Data creació cópia:
0210712021 09:53:59

Data caducitat cópia:
0210712024 00:00:00
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Subduraeee& &*raerat d'Zn«peacá* d'Cúurar.á&
Zmspeee?& de§s §erveis

Territarlals

&wgusta, Z&Z-ZZ& \AWZI &arr,wá*raa}
*q,cidentaá {*l del Marqzz*s úw {.*rní\\as,67-69

{zsáa

dei, s'Íaá\&s

08202 Sabadell)

es'ta la rnev¡a apasiri(s {,*ntra la r*s*tructó de |Equip üireü,iu d* 1'Trestitut ?t3?slir tentre 4'kXt
W.*ndimenlT"sp*rtzu de Sant ersgat" deN\/alles per la cantra$aü* 2 ey.ternalitzar.2* d'un servei darent
privat" pagat amb una quata extra dels alurn***, al ttcle Farmatiw d* {,raa íwp*ruar úe
Candieianameffif{sic, durant *ls r.urs*s 2ü19-2* i 2*2*-21"
Tt&an*f

l**s dades
1.

2.

4.

qut canst*n

srsn:

9'ha cantract"at" das pr*tessi*nals *xterns per impartar ta 'üF2 Clab*raritt de prngrame* de
candicionam*ntftsic en sala d'*ntrenanzent p*trivaN*nt", deá tÍtbdul ?r*f essi*nal "ffitness en
sala d'entr*namen|" p*liva1ent", de 4á, h*r*s d* durada, i Na tJF2 üirer"ri& d'acttvitats arctb
apareltrs eiclirs, del ?'fiÓduN Pr*f essianal "Attivitats *speciaNitzades de r*ndicianant*nt" f ísic
amb supart muszcal", de 4ü hares de durada.
í'ha pagat *l llaguer d'inslal'Nacians d'tsn club *sp*rtiu privat. {Ctub }untar 1917} per trnpartir
l*s h*r*r íels respectius r"'tbduls pr*f *ssianals.
Vi pagarnent; d*l pralessíana\ *xtern i del llaguer rl'rnstal.laei*ns privades ha est"at realitzaL
*mb els din*rs übt"irtgut"s d'urta qu*ta ext"ra de 1.fiüü *.ur*s, apraxirnadam*nL, qtse s'ka
tabraí a cada alumne per r**r* una úrtr*ncía qtse ja *sta t*berta arn?s el pagament de la
rnatrícula del ctcle rampl*t {3€:ü Tur**, qu* ás *l pr*w pi;blir. establert pel *epartannent
t:'tducat"i*1.
Ll pratessarat" d* l'trnstitut" ?úblir d*l
Tsrafessianal ha assistit namés e*m a
cartf.ractat extern.

{.&.?"

respansabtre d'impartir el resp*cliu rnbdul

*ient i *bs*rvad*r a les

classes impartides peN prafess*r

5ÚL"ráezTü
Que t"*nsti per escrit, registlal r csmunirzt", que üAV\.ü AWfP,h-f\tf"&OT n* ha perti*pat" nt dnna
suflart a r"av: ú*cisiÓ unilateral Sserqué s'imparteixi aquest" sentei d*r*nt, privat i *xt*rrta\itzat i que
*.s finanqa a rarr*r dels alumnes en un cent{e que és rl* tiftslaritat publica"
Que s'in.*estigur tata la ín{arntatzó r*r*:*nl al serv*t privat de darbncta rcntraclal., i, si s'escau, es
N*s accians perttnents per r*parar aqu*,eta irr*gutrarilat alE alurnnes i f arnili*s inspltcades.

f actn

9aN. augat delVallbs, a 2 de

luli*l

de 2A21

d

,I
úawád &íibera^Neb*t

J('

üepat"larnent de T*r:nirs €s,*ortius .§por:s F*r{*rrnanre lr'stltute at sar',t cugat
lns{itu{ Ft-lblir eentre d,Alt R*¡idtrnenr Es3úrtiu de Sant {wgat del 1/altr:s - Barr*lona

