
 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Maria Suelves i Joanxich, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme 

i de les Lesions de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, 

 

 

FAIG CONSTAR: 

 

1. Que per resolució del Secretari de Salut Pública de data 20.03.2018, l’any 2018 

l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona, carrer 

Provença, 79, baixos 3a., districte postal: 08029, i CIF: G61017364, ha estat 

adjudicatària del contracte menor (expedient SA-2018-293), per un import total de 

7.344,70 euros, IVA inclòs, per a la realització dels treballs relatius a l’elaboració 

d’una Unitat Didàctica sobre tabac i medi ambient per a l’alumnat de 1r cicle de 

l’ESO receptor del programa “Classe sense fum”. 

 

2. Que l’execució de les activitats contractades esmentades en el punt anterior, 

realitzades per l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social l’any 2018, 

s’ha realitzat de manera satisfactòria i d’acord amb allò previst a les especificacions 

contractuals. 

 

Signo aquest document 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. 

 

 

 

 

Josep M. Suelves 

Cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions 

 

Barcelona, 18 de març de 2021 

SUELVES JOANXICH, 
JOSE MARIA 
(AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por 
SUELVES JOANXICH, JOSE 
MARIA (AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2021.03.18 12:55:51 
+01'00'



 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Maria Suelves i Joanxich, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme 

i de les Lesions de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya 

 

FAIG CONSTAR: 

 

1. Que per resolució del Secretari de Salut Pública de data 03.09.2019, l’any 2019 

l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona, carrer 

Provença, 79, baixos 3a., districte postal: 08029, i CIF: G61017364, ha estat 

adjudicatària del contracte menor (expedient SA-2019-628), per import de 5.830,00 

euros, més 1.224,30 d’IVA (total 7.054,30 euros), per a l’elaboració d’una Guia 

Didàctica sobre nous productes amb nicotina (cigarretes electròniques i altres 

diferents de les cigarretes convencionals). 

 

2. Que l’execució de les activitats contractades esmentades en el punt anterior, 

realitzades per l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social l’any 2019, 

s’ha realitzat de manera satisfactòria i d’acord amb allò previst a les especificacions 

contractuals. 

 

Signo aquest document 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. 

 

 

 

 

Josep M. Suelves 

Cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions 

 

Barcelona, 18 de març de 2021 

SUELVES JOANXICH, 
JOSE MARIA 
(AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por 
SUELVES JOANXICH, JOSE MARIA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2021.03.18 12:54:46 
+01'00'



 

 

 

 

 

 

Josep Maria Suelves i Joanxich, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme 

i de les Lesions de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya 

 

FAIG CONSTAR: 

 

1. Que per resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de data 

30.10.2020, l’any 2020 l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb 

seu a Barcelona, carrer Provença, 79, baixos 3a., districte postal: 08029, i CIF: 

G61017364, ha estat adjudicatària del contracte menor (expedient SA-2020-818), 

per a la realització dels treballs relatius a l’elaboració d’una Unitat Didàctica 

d’orientacions per al professorat que aplica el programa “Classe sense fum”, 

centrada en la relació entre el tabac i l’activitat física. 

 

2. Que l’import executat per l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social 

durant l’any 2020, corresponent al contracte al qual fa referència el punt anterior, ha 

estat de 6.000,00 euros, més 1.260,00 d’IVA, fent un total de 7.260,00 euros.  

 

3. Que l’execució de les activitats contractades esmentades en el punt 1, realitzades 

per l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social l’any 2020, s’ha realitzat 

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

 

Signo aquest document 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. 

 

 

 

 

Josep M. Suelves 

Cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions 

 

Barcelona, 18 de març de 2021 

SUELVES JOANXICH, 
JOSE MARIA 
(AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por 
SUELVES JOANXICH, JOSE 
MARIA (AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2021.03.18 12:53:11 
+01'00'


