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Josep Muñoz Luque, Gerent dels Serveis de Benestar Social, de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, 
 
FAIG CONSTAR: 

 
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 la 
Diputació de Barcelona, durant el període de 29 de setembre de 2017 a 22 de novembre de 2018 
per la gestió de les activitats realitzades al voltant de l’exposició itinerant CONTROLES? de 
drogodependències d’acord amb les següents especificacions: 
 
MUNICIPI: MONTCADA I REIXACH (2017/0007446) 
Període: 29 de setembre a 24 d’octubre de 2017 (decret de 14 setembre de 2017. Ref. Registre 
8756/17) 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 20 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 25 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 4 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import: 11.696 € 
 
MUNICIPI: BADALONA (2017/0007777) 
Període: 27 d’octubre a 4 desembre de 2017  (decret de 14 setembre de 2017. Ref. Registre 
8755/17) 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 45 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 27 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 0 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 5 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import: 17.888 € 
 
MUNICIPI: SALLENT 
Període: 17 de gener a 29 de gener de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 18 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 15 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 1 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 2 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
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Import: 4.000 € 

 
MUNICIPI: ARTÉS 
Període: 1 de febrer de 2017 a 12 de febrer 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 11 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 10 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 2 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 3 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import: 4.000 € 
 
MUNICIPI: EL MASNOU (2018/1570) 
Període: 16 de febrer a 5 de març de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 13 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 7 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 2 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import: 10.696 €  
 
MUNICIPI: LA ROCA DEL VALLÈS (Núm. Exp.: 2018/0001602) 
Període: 7 de març a 21 de març de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 39 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

  5 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 
 

Import: 14.516 € (import total de La Roca del Vallès i Gelida) 
 
MUNICIPI: GELIDA (Núm. Exp.: 2018/0001602) 
Període: 9 de març a 20 de març de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 39 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

  5 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 
 

Import: 14.516 € (import total de La Roca del Vallès i Gelida) 
 

MUNICIPI: BERGA (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 11 d’abril a 7 de maig de 2018  

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 39 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 39 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 
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 3 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 3 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències 
 

Import: 12.988 €  
 

2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694€ 
 
MUNICIPI: SANT JOAN DE VILATORRADA (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 12 d’abril a 3 de maig de 2018  

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 18 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 11 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 1 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import:  10.696 €  
 

2. Serveis de trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
MUNICIPI: ARENYS DE MUNT (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 10 de maig a 24 de maig de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 15 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 14 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 1 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import: 9.168 €  
 

2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
MUNICIPI: CALAF (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 11 de maig a 21 de maig de 2018 
 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 5 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 2 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 2 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import:  6.112 €  
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2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
MUNICIPI: SENTMENAT (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 24 de maig a 7 de juny de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 8 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 1 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 
 
Import:  9.168 €  

 

2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
MUNICIPI: TORRELLES DE LLOBREGAT (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 3 de octubre a 10 de octubre de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 8 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 8 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 1 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 4 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències 
 

Import:  5.348 €  
 

2.  Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
MUNICIPI: TARADELL (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 17 de octubre a 30 de octubre de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 11 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 3 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències 
 

Import:  8.404 €  
 

2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
 
 
MUNICIPI: VALLBONA D’ANOIA (Núm. expedient: 2017/0002384) 
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Període: 18 de octubre a 25 de octubre de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 9 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 
Import:  5.348 €  

 

2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
MUNICIPI: MONTORNÈS DEL VALLÈS (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 7 de novembre a 26 de novembre de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 20 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 14 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 1 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 1 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 

Import: 11.460 €  
 

2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694€ 
 
MUNICIPI: VALLIRANA (Núm. expedient: 2017/0002384) 
Període: 6 de novembre a 22 de novembre de 2018 

1. Dinamització i tallers educatius de prevenció de drogodependències: 

 27 Accions educatives sobre prevenció de drogodependències amb vistes guiades a 
l’exposició amb grups d’adolescents i joves. 

 

 17 Tallers educatius sobre prevenció de drogodependència a l’aula. 

 1 Sessions formatives per a famílies sobre prevenció de drogodependències. 

 4 Cursos de formació de professionals sobre prevenció de drogodependències. 
 
Import:  9.932 €  

 

2. Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Controles?” al municipi. 
 

Import: 1.694 € 
 
 
Signo el present document, a Barcelona, a petició de l’interessat, a efectes d’acreditació de la 
seva solvència professional i tècnica.  
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0003167

Tipus documental Certificat

Núm. expedient

Títol FAIG CONSTAR PDS

Signatari Acte Data acte

Signatures

CPISR-1 C Jose Muñoz Luque Signa 25/03/2021 12:19

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
82016b06d4437462257f

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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