Ma Rosa Guixé Valls, Directora tècnica de Benestar social del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

INFORMO
Que l’Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona,
carrer Provença, 79, baixos 3a., districte postal: 08029 i CIF: G61017364, ha
estat contractada per Consell Comarcal de l’Alt Empordà durant els anys 2017,
2018, 2019, 2020 i 2021, per a la gestió del Programa Comarcal de Prevenció de
Drogodependències, d’acord amb les següents especificacions:
- Contracte adjudicat per acord de la Junta de Govern de data 11 de juliol de
2017 i formalitzat en data 25 de juliol de 2017 amb data finalització 31 de
juliol de 2021 per un preu anual de 15.600,00€ iva exempt.
Les activitats realitzades dins d’aquest contracte i d’acord amb allò previst a
les especificacions tècniques del contracte, han estat disseny, planificació i
realització d’activitats orientades a promoure i donar suport a la prevenció de
les drogodependències i l’educació dels infants i joves en l’àmbit de la
família, en l’àmbit educatiu i en l’àmbit comunitari.
-Contracte menor de serveis adjudicat en data 4 de desembre de 2019 per a la
formació per professorat representants dels centres educatius de secundària de
la comarca de l’Alt Empordà sobre addiccions comportaments, cyberbulling i
conductes de risc, per un import de 5.759,60€ iva inclòs.
Que l’execució de les activitats de ambdós contractes s’han realitzat de manera
molt satisfactòria i d’acord amb allò previst a les especificacions tècniques
dels contractes.

Signo el present informe, a Figueres, a 25 de març de 2021, a petició de
l’interessat i a efectes d’acreditació de la seva solvència tècnica d’acord amb
allò que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, del 8 de
novembre.
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