
 

 

 

CRISTINA GENÉ i ALEGRET, Cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,   

 

 

FAIG CONSTAR: 

 

1. Que l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona, 

carrer Provença número 79, baixos 3ª, districte postal 08029, i CIF: G61017364, ha 

estat contractada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya: 

 l’any 2018, per resolució de data 15.03.2018 del Director de Serveis (expedient 

BE-2018-2086), en el marc del Programa de formació especialitzada per als 

professionals del Sistema català de serveis socials, per a la realització del 

curs titulat: “Prevenció de les addiccions i de l’exclusió social en infants 

i adolescents. Estratègies i eines d’intervenció”, dut a terme a Barcelona, 

amb una durada de 20 hores, per un import total de 2.662,00 euros, IVA inclòs. 

 l’any 2019, per resolució de data 06.05.2019 del Director de Serveis (expedient 

BE-2019-2374), en el marc del Programa de formació especialitzada per als 

professionals del Sistema català de serveis socials, per a la realització del 

curs titulat: “Prevenció de les addiccions i de l’exclusió social en infants 

i adolescents. Estratègies i eines d’intervenció”, dut a terme a Barcelona, 

amb una durada de 20 hores, per un import total de 2.904,00 euros, IVA inclòs. 

 

2. Que l’execució de les activitats contractades relatives a la realització dels  cursos 

esmentats en el punt anterior, dutes a terme per l’associació PDS, Promoció i 

Desenvolupament Social dins dels anys 2018 i 2019 s’han fet de manera 

satisfactòria i d’acord amb allò previst a les especificacions contractuals. 

 

Signo el present a Barcelona, 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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