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ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE HORT  AL  TERRAT PER LA  GESTIÓ I CULTIU COMPARTIT DE 

L’HORT URBÀ SITUAT A PALAU FORONDA- RONDA SANT PAU , 45 

 

Reunits per avaluar els projectes presentats per entitats de persones amb discapacitats intel·lectual 

i/o problemes de salut mental i/o  discapacitat sensorial del  projecte Hort  al  Terrat per la  gestió i 

cultiu compartit de l’hort urbà situat Palau Foronda- Ronda Sant Pau , 45.  

Així  mateix, feta la reunió es conclou l’atorgament de l’adjudicació de la gestió  i  cultiu  compartit a 

les 2 entitats amb millor puntuació, CPB i  Centre Condal.   

Malgrat  l’atorgament a 2 entitats, en una propera reunió 6 mesos després de l’inici  efectiu  del  

projecte, es  valorarà  la incorporació  d‘una nova  entitat seguint  l’ordre  de puntuació de la resta 

de projectes presentats.   

 

Valoracions dels projectes presentats per les entitats:  

Entitat:  CPB 

- Experiència demostrada:     Total   punts 3 

- Valoració Tècnica del Projecte presentat d’acord  amb el criteri 

Tercer:         Total   punts 9 

- Proximitat  de la seu  de l’entitat  a l’Hort :     Total   2 punts 

- Disposició per part de l’Entitat  de presentació conjunta  

amb altres entitats:      Total   2 punts 

- No  estar  en disposició de cap  altre hort per part  del servei  

Total   2 punts 

TOTAL: 18 punts 

Entitat: Centre Condal 

- Experiència demostrada:     Total  3 punts 

- Valoració Tècnica del Projecte presentat d’acord  amb el criteri 

Tercer:         Total  8,5 punts 

- Proximitat  de la seu  de l’entitat  a l’Hort :     Total   0 punts 

- Disposició per part de l’Entitat  de presentació conjunta  

amb altres entitats:      Total   2 punts 

- No  estar  en disposició de cap  altre hort per part  del servei  

Total   2 punts 

TOTAL:  15,5 punts 
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Entitat: ASPASIM 

- Experiència demostrada:     Total  3 punts 

- Valoració Tècnica del Projecte presentat d’acord  amb el criteri 

Tercer:         Total  5,5 punts 

- Proximitat  de la seu  de l’entitat  a l’Hort :     Total   3 punts 

- Disposició per part de l’Entitat  de presentació conjunta  

amb altres entitats:      Total   1 punts 

- No  estar  en disposició de cap  altre hort per part  del servei  

Total   2 punts 

TOTAL:  14, 5 punts 

 

Entitat: JOIA  

- Experiència demostrada:     Total  3  punts 

- Valoració Tècnica del Projecte presentat d’acord  amb el criteri 

Tercer:         Total  9  punts 

- Proximitat  de la seu  de l’entitat  a l’Hort :     Total   0 punts 

- Disposició per part de l’Entitat  de presentació conjunta  

amb altres entitats:      Total   1 punts 

- No  estar  en disposició de cap  altre hort per part  del servei  

Total   1 punts 

TOTAL:  14 punts 

 

Entitat: CECAS 

- Experiència demostrada:     Total  3 punts 

- Valoració Tècnica del Projecte presentat d’acord  amb el criteri 

Tercer:         Total  6 punts 

- Proximitat  de la seu  de l’entitat  a l’Hort :     Total   2 punts 

- Disposició per part de l’Entitat  de presentació conjunta  

amb altres entitats:      Total   1 punts 

- No  estar  en disposició de cap  altre hort per part  del servei  

Total   2 punts 

TOTAL:  14  punts 
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Entitat: ASIB  

- Experiència demostrada:     Total  3 punts 

- Valoració Tècnica del Projecte presentat d’acord  amb el criteri 

Tercer:         Total  7 punts 

- Proximitat  de la seu  de l’entitat  a l’Hort :     Total   0 punts 

- Disposició per part de l’Entitat  de presentació conjunta  

amb altres entitats:      Total   1 punts 

- No  estar  en disposició de cap  altre hort per part  del servei  

Total   2 punts 

TOTAL:  13 punts 

 

Entitat: AURA 

- Experiència demostrada:     Total  3 punts 

- Valoració Tècnica del Projecte presentat d’acord  amb el criteri 

Tercer:         Total  6 punts 

- Proximitat  de la seu  de l’entitat  a l’Hort :     Total  0 punts 

- Disposició per part de l’Entitat  de presentació conjunta  

amb altres entitats:      Total   0,5 punts 

- No  estar  en disposició de cap  altre hort per part  del servei  

Total   2 punts 

TOTAL:  11,5 punts 
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