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En data 0210712021 i hora 09:54:57 ha estat presentat en l'oficina 0200 la documentació a nom de

centre d'alt rendiment esportiu - Sant Cugat del Vallés i destinada a Serveis Territorials d'Educació al
Vallés Occidental - C. del Marqués de Comillas, 67-69 - 08202 Sabadell (Vallés Occidental).
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L'assumpte de la documentació que s'ha presentat és comunicacio participacio sevei doceni david
ribera-nebot
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número d'assentament d'entrada que li correspon és 0200/501012021
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Relació de documents:
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Descripció
Ofci

Tipus de Document Presentat
Original en paper

Tipus de Document Incorporat
Cópia aut¿ntica (Codi segur de verificació:
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seu electrónica, en I'adrega http://csv.gencat.cat.
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Aquest rebut definitiu acredita la vostra presentació de documents en el registre electrdn¡c de
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Quan el format incorporat sigui Copia auténtica podeu verificar la integritat d'aquest document a la

la Generalitat, en la data i hora indicades i la referéncia de digitalització de cadascun dels

documents, si escau.

Barcelona,

02107 12021

09:55:29
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Oficina de registre: 0200 - Departament d'Educació
Adrega: Via Augusta, 202-226

-

08021 Barcelona (Barcelonés)

ldent¡ficació del tractamenL Registre d'entrada i sortida de documents.
Responsable del tractamént: Direcció General d'Atenció Ciutadana.
F¡nalitat del tractament: Recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l'Administració públ¡ca, així com la
informació que acredita l'expedició de documents adreQats a la ciutadania. Leg¡timació: Exercici de poders públics.
Persones desünatáriesi Es preveuen comunicac¡ons de dades a institucions i organismes de carácter oficial i administracions públiques. Les
dades també es comunicaran als encaregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.
Drets de les persones ¡nteressades: Sol licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament
(http://gen.cat/regPDP) lnformació add¡cional: Podeu accedir a l'adrega httpr//gen.catlDPD

Uoc.orig¡nal signat per:
Administració electrónica de la
Generalitat de Catalunya
t!2t0712021

d'aquest document a I'adreEa web csv.gencat.cat

Original electrdnic / Cópia electrdnica auténtica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Data creació cópia:
0210712021 09:55:35

Data caducitat cópia:
0210712024 00:00:00
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Generalitüt de §atalurrya
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S'informa les persones obligades a relacionar-se elecirónicament amb les Administracions públiques,
en virtut de l'article 14 (apartats 2 i 3) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, idels articles 72i73 del Decret 7612020, de 4 d'agost,

d'Administració digital, i les persones físiques no obligades que hagin optat per relacionar-se
electrónicament amb l'Administració que, si presenten un escrit presencialment se les requerirá
perqué ho esmenin 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 electrdnicament,
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 primerdia hábil
següent, d'acord amb l'article 49 del Decret 7612020 de 4 d'agost, d'Administració digital.
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d'aquest document a l'adrega web csv.gencat.cat

Original electrónic / Cópia electrónica auténtica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Data creació cóp¡a:
0210712021 09:55:35

Data caduc¡tat cópia:
0210712024 00:00:00
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§*báireetia Ganeral d'L*specr,á& d'Yd*¡rauá& {Via haga*uta, 2*2-226 08*21 &ar*.*g*ma}
Inspecció dels Serveis Territarua§s **á Vatrlhs üccaúerzta\ {e{ des Marqwés de Carnillas, 6v-6g
08202 Sabadell)

Manifesto

meva *pasir.ia (únt"ra la r*s*1ució d* I'fi"quap üuertiu de tr'\nstitut" ?úblir. {entre d,&,lt
Rendiment Ysportiu de \anl" Cwgat delVallbs per la contlactació i externalitzar"to d'un s*rvei dac*nt
privat pagat amb una quüta extra dels atrwrnnes, aX etcle Farmattw de úrau Sup*riar d*
Candici*nament Fisi{", rlurant" *ls eurs*s Zü1p-Zü i 2üZA-X .
tr*es

1a

dad*s que consten san:

\'lta

r*ntrar"t"at" das pra{essírtnals *vt*rns per impartrir ta UFZ *lab*raci* de pragram*s de
rcndieianament físir. en saNa d'entrenanrent. p*litsaN*nt, de| I'ftbdul ?r*fessianatr "Fitness en
sala d'enÍrenantent palivalent", d,* 4"4 h*res d* dwrada, i la UT2- üirec*ó d'a*ivít"ats arnt:

2.

J.

aparells cirlias,delf'ttbdutrFr,:l*ssi*nat"Attivit"ats*specialitzadesder.*ndicianament{{sit
amb suport musical", de 4ü h*res d* duraúa"
S'ha pagat *l llaguer d'instal4acians rj'tsn elw?s *sporíiu privat {.{tub
}wni*r 1917} per innpartir
lrs hores detrs respecfius mbduls pratessi*nals.

ll pagam*nt. del pr*f essianal extern i riel trl*gwer d'tnst-ai.lactans privades ha est"at" realitzat
amb els din*rs übx"ingut"s d'urta qu*r.a extra rie 1.üüü *.ur*s, apraximadafflent, que s,ka
cabrat a cada alunnne per rebre *rta d*r*neta que ja *sth c*bert"a ant?s *l pagament d* la
matr{rula del cicN* rcrnplet {3&A eur**, qwe é:s el preu públic establert pel *epartaraent
d'Educacié).
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{"1 prafessaraf" de l'lnstil"ut" ?últlit del {.Aft, respartsable d'irnysartir *1 resp*rtiu mbdul
'pratessi'enal ha assistit namés e*{n
a rszent i *bservad*r a les classes irmpartides pel prafessar

tünlractdt. exl"ern.

súL"Ltcffa
Que con:, ti per escrit, registrat" t romunicat, que ührlTü ft\WEftA-?LEBüT no ha participat ni dana
supott a cap decisíÓ unilateral perqwd s'intparteíxi a{¡uest servei d*cent, privaL t *xternalitzati que
es finant,a a cárrec dels alumnes en u* c*ntrs qwe és de ttt"ularitat p{-tblica.
Que s'znvestiguí t-ata 1a in{arntacia ref*r*nt al servei privat de dacbncta cfrntractaL, i, sí s'e¿au, es
l*s aceáans p*rtinent"s per repa{ar aqueeta irregularutat atrs alumrses i {arnili*s írvphcar}es"
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Sarzt A"ugat

delVallbs, a Z de jultal de Z*21
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Savid Ribera-Nebot ' ,/
l"
D*partarn*nt de Técnics §sportlus . Sparrs Ferfarmanre Instltt¡t* at Sant Cusáf
Institut Fúblir Centr* d'%lt Rendiment fspart¡u de Sant dugat del Vallés - §arr*lona

