JOAN COLOM i FARRAN, Sub-director general de Drogodependències del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
FAIG CONSTAR:
1. Que en el marc del concurs publicat a la Resolució SLT/1736/2018, de 19 de
juliol, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades
sense afany de lucre, que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut de prevenció i
tractament de les Drogodependències corresponents a l’any 2018, el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya va concedir a l’associació PDS, Promoció i
Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona, carrer Provença, 79, baixos 3a.,
districte postal: 08029, i CIF: G61017364, les subvencions corresponents a l’any
2018 que es detallen a la taula següent:
PROJECTES
SUBVENCIONATS
Implementació i difusió d’eines de prevenció i sensibilització
sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues.
PREVENIM.PUNT.DRO - monogràfic 2018

SUBVENCIONS
CONCEDIDES
ANY 2018
20.696,00 euros
6.130,00 euros

2. Que l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social ha presentat al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la documentació relativa a la
justificació de les subvencions indicades a la taula anterior (memòria de realització
dels projectes subvencionats i relació de despeses), d’acord amb els requeriments
establerts pel Departament de Salut en relació al concurs per a la concessió de
subvencions referit en el punt 1 d’aquest escrit.
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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JOAN COLOM i FARRAN, Sub-director general de Drogodependències del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
FAIG CONSTAR:
1. Que en el marc del concurs publicat a la Resolució SLT/1662/2019, de 12 de
juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a
entitats privades sense afany de lucre, que realitzin actuacions en l’àmbit de la
salut de prevenció i tractament de les Drogodependències durant l’any 2019, el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va concedir a l’associació
PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona, carrer Provença,
79, baixos 3a., districte postal: 08029, i CIF: G61017364, les subvencions
corresponents a l’any 2019 que es detallen a la taula següent, segons Resolució
del secretari de Salut Pública de data 15 de novembre de 2019:
PROJECTES
SUBVENCIONATS
Implementació i difusió d’eines de prevenció i sensibilització
sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues.
PREVENIM.PUNT.DRO - monogràfic 2019

SUBVENCIONS
CONCEDIDES
ANY 2019
20.696,00 euros
6.130,00 euros

2. Que l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social ha presentat al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la documentació relativa a la
justificació de les subvencions indicades a la taula anterior (memòria de realització
dels projectes subvencionats i relació de despeses), d’acord amb els requeriments
establerts pel Departament de Salut en relació al concurs per a la concessió de
subvencions referit en el punt 1 d’aquest escrit.
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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JOAN COLOM i FARRAN, Sub-director general de Drogodependències del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
FAIG CONSTAR:
1. Que en el marc del concurs publicat a la Resolució SLT/85/2020, de 15 de
gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a
entitats privades sense afany de lucre, que realitzin actuacions en l’àmbit de la
salut de prevenció i tractament de les Drogodependències durant l’any 2020, el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va concedir a l’associació
PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb seu a Barcelona, carrer Provença,
79, baixos 3a., districte postal: 08029, i CIF: G61017364, les subvencions
corresponents a l’any 2020 que es detallen a la taula següent, segons Resolució
del secretari de Salut Pública de data 26 de juliol de 2020:
PROJECTES
SUBVENCIONATS
Implementació i difusió d’eines de prevenció i sensibilització
sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues.
PREVENIM.PUNT.DRO - monogràfic 2020
Tu Punto/El Teu Punt. Prevenció d’addiccions a les
universitats: Elaboració de materials en català.

SUBVENCIONS
CONCEDIDES
ANY 2020
20.696,00 euros
6.130,00 euros
4.538,00 euros

2. Que l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social ha presentat al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la documentació relativa a la
justificació de les subvencions indicades a la taula anterior (memòria de realització
dels projectes subvencionats i relació de despeses), d’acord amb els requeriments
establerts pel Departament de Salut en relació al concurs per a la concessió de
subvencions referit en el punt 1 d’aquest escrit.
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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