Ajuntament de Canovelles
Àrea de Serveis a les Persones

FAIG CONSTAR:
1. Que l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona, carrer
Provença, 79, baixos 3a., districte postal: 08029, i CIF: G61017364, va ser contractada
per l’Ajuntament de Canovelles, amb data 19 de desembre de 2019, per a la realització
del Servei d’activitats socials comunitàries de prevenció de d’addiccions.
2. Que les activitats executades en el marc del contracte referit en el punt anterior han
consistit en la realització de 28 tallers de prevenció de les addiccions a adolescents i en
l’aplicació d’un programa (“Reconnecta”) d’acompanyament educatiu a famílies amb fills i
filles en edat escolar, en situació de vulnerabilitat o de risc socials, per fomentar les
conductes prosocials i la vinculació amb l a xarxa comunitària.

3. Que l’import executat per l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social durant
l’any 2020, corresponent al contracte referit en el punt 1, ha estat de 9.534,00 euros.
4. Que l’execució de les activitats del contracte esmentat en el punt 1, realitzades per
l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, s’ha fet de manera satisfactòria i
d’acord amb allò previst a les especificacions del contracte.
Signo el present a Canovelles, a 15 de març de 2021, a petició de l’interessat, a efectes
d’acreditació de la seva solvència tècnica d’acord amb allò que estableix la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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