
 
 
 
REGIDORIA DE DRETS SOCIALS, CIUTADANIA I IGUALTAT 
SERVEIS SOCIALS 

 

AJUNTAMENT DE SITGES. Àrea de Servei a les Persones  
Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat. Servei de Serveis Socials. C/ Joan Maragall, 36  08870 -Sitges  Tel. 

938949494  serveissocials@sitges.cat   CIF: P0827000A 

 

Silvia Alba González, Cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sitges 
 
FAIG CONSTAR QUE:  
 
1.- L’Associació Promoció i Desenvolupant Social (PDS), amb seu a Barcelona, al carrer 
Provença, 79 baixos 3a (08029), i amb el NIF G61017364, ha estat contractada per la realització 
de les activitats del Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències durant els anys 2018, 
2019 i 2020, d’acord ambles següents especificacions: 
 
Any 2018 
 

Concepte pressupost Data aprovació Import facturat 

Per aplicació dels Programa SEMA i PASA.  
 
Per aplicació de 96 tallers de prevenció de 
drogodependències als centres educatius, amb els 
programes: “Jo soc RAR”, “Sota pressió”, "Cànnabis, com 
ho veus?" i "Febre divendres nit"  

7 de març de 2018 16.372,00 € 

 
Any 2019 
 

Concepte pressupost Data aprovació  Import facturat 

Per aplicació dels Programa SEMA i PASA. 
 
Per aplicació de 84 tallers de prevenció de 
drogodependències als centres educatius, amb els 
programes: “Jo soc RAR”, “Sota pressió”, "Cànnabis, com 
ho veus?" i "Febre divendres nit" 

5 d’abril 2019 14.884,85 € 

 
Any 2020 

Concepte pressupost Data aprovació  Import facturat 

Per aplicació dels Programa SEMA i PASA.  
 
Per aplicació de 84 tallers de prevenció de 
drogodependències als centres educatius, amb els 
programes: “Jo soc RAR”, “Sota pressió”, "Cànnabis, com ho 
veus?" i "Febre divendres nit"  

5 d’abril 2019 14.611,19 € 

 
** Altres 2020: En temps de confinament, digitalització dels programes educatius, a fi que puguin 
ser aplicats indistintament en formats en línia . Realització de sessions amb plataformes digitals. 
 
2.- Que l’execució de les activitats del contracte s’han realitzat de manera  satisfactòria i d’acord 
amb allò previst en les especificacions tècniques del contracte. 
 
Signo el present informe, a Sitges, a 19 de març de 2021, a petició de l’interessat i a efectes 
d’acreditació de solvència tècnica d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 3/2011 de 14 
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector Públic. 
 
 
Silvia Alba González,  
Cap de l’àrea de Serveis Socials  
Ajuntament de Sitges 

Data a signatura electrònica 
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