
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 05/09/19

Ordre del dia:

    1. Validació de l’acta anterior.
2. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora

- neteja del BiciHub
- ronda reunions amb entitats
- visibilització i arquitectura web
- reunió Apropem-nos
- gestió de xarxes socials

    3. Explicació i aprovació del Pla de Treball 2019-20 pel BiciHub i del Reglament de 
Règim Intern

- activació de les comissions
- implementació del Pla de Treball en les àrees de dinamització, comunicació i 

finançament.
    4. Composició de la gestora
    5. Buidatge de l’Espai Social

- planificació d’aquest en el temps d’acord amb la dinamització d’activitats per 
l’Espai social.

    6. Organització d’una plenària de l’Estratègia ESS Horitzó 2030 de l’Ajuntament 
(jornada de debat d’ESS i Mobilitat)

    7. Explicació als socis del Taller Obert el canvi de gestió (de Biciclot a BiciHub)
    8. Proposta de senyalística del BiciHub
    9. GreenEvents: debatre la proposta per fer visites cada dijous.
    10. Participació del BiciHub a la FESC.
    11. Participació del BiciHub al Festival Llums Poblenou al febrer
    12. Altres

- cap incidència de l’equipament (Can Picó)?
- procés de revisió/validació del contingut generat per l’equip tècnic.

Assistència:
Biciclot: Pere 
Barabara: Raquel
COMOBA: Jordi
Bicihub: Francesc
TaulaEixP4: Albert

S’excusen:
Mensakas: Mario
Cargobici: Antonio
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1. Validació de l’acta anterior

Aprovada

2. Actualitat de la gestió tècnica des de l’última Gestora

- neteja del BiciHub
Ara mateix hi ha dues necessitats: la neteja periòdica de l’oficina compartida i
la neteja puntual de l’Espai social abans de l’esdeveniment del BACC (19/09).
S’han  demanat  pressuposts  a  Trèvol  per  les  dues  coses  i  s’està  esperant  a
demanar-ne altres a la fundació Formació i Treball per comparar.

Francesc s’assegurarà que l’Espai social estiga net abans de l’esdeveniment del BACC i
també a tenir la neteja periòdica de l’oficina compartida contractada per final de mes.

- ronda reunions amb entitats
S’han fet reunions amb 15 de les 25 entitats i s’ha enviat en diverses ocasions
correus per contactar amb la resta, que no han contestat o han demanat de
reunir-se més tard.

Francesc compartirà amb Pere i Jordi el nom i el contacte de les entitats que no han
contestat per intentar arribar-hi i conèixer la seua situació.

- visibilització i arquitectura web
S’està  treballant  en  la  visualització  del  servei  de  cessió  d’espais,  el  servei
d’oficina compartida, transparència (model de governança, actes de reunions,
conveni,  política  de privadesa...)  i  el  taller  obert.  S’han  creat  els  continguts
d’aquestes pàgines i tan bon punt reben el vistiplau de la Gestora es publicaran.
S’ha fet una proposta d’actualització de l’arquitectura web que es portarà a la
comissió de comunicació per ser debatuda.

Francesc  enviarà  els  textos  de  les  diferents  pàgines  a  la  Gestora  per  aprovació  i
accelerarà el procés per fer o recuperar el Balanç comunitari (per tal d’incloure’l a la
pàgina de Transparència del web)

- reunió Apropem-nos
Són  el  col·lectiu  de  dones  que  fa  mesos  s’interessaren  per  gestionar  una
hipotètic espai de cafeteria a l’Espai social. Es veu que el col·lectiu està passant
per un moment complicat a nivell  organitzatiu. Amb tot, s’ha contactat amb
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MigrESS (cooperativa que els fa acompanyament) i s’està esperant resposta per
si poden elles i Apropem-nos  reunir-se amb el BiciHub.

Francesc els proposarà de reunir-se el 26/09 a les 18h després de la Gestora on s’hi
parlarà sobre aquest assumpte.

- gestió de xarxes socials
S’ha començat la planificació de les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) des del 26/08
i es mantindrà de manera setmanal.

 

3. Explicació i aprovació del Pla de Treball 2019-20 pel BiciHub i del Reglament de
Règim Intern (RRI)

S’expliquen breument els dos documents i es fan suggeriments i canvis: concretar la
participació de les persones BiciHub, afegir entitats com a responsables de diverses
taques i clarificar la composició de la Gestora (s’explicarà millor al punt 4 de l’acta).
S’ha detectat que el criteri per decidir quins esdeveniments es cobren no està clar i
s’ha de sistematitzar, així com decidir què es farà en la cessió d’espais fora d’horaris
del BiciHub.

Francesc afegirà els canvis als documents 
Francesc portarà a la comissió de Dinamització el criteri de cobrament i la cessió fora
d’horari perquè treballe una proposta per ser debatuda a la Gestora
Pere intentarà trobar els arxius modificables dels mapes de Can Picó per actualitzar-los
a la realitat actual (el Taller Obert ja no el gestiona Biciclot, sinó BiciHub)

- activació de les comissions
Es dóna es vistiplau a la creació de les tres comissions tècniques (Comunicació,
Dinamització i  Finançament) i  es convocaran la setmana següent a la reunió
actual de la Gestora. A més, es s’acorda convocar la propera comissió Gestora
el 26/09.

Francesc convocarà les comissions
Francesc convocarà la Gestora

- implementació del Pla de Treball en les àrees de dinamització, comunicació i
finançament.

S’acorda  que  les  comissions  tècniques  (Comunicació,  Dinamització  i
Finançament) hauran d’ajustar la seua activitat al pressupost tancat per aquest
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període.  Per  vetllar  que  això  passe,  s’acorda  que  la  responsable  de
comptabilitat del BiciHub haurà de rebre els correus de la Gestora, on hi haurà
informació de totes les comissions.

4. Composició de la gestora

S’ha detectat una contradicció ens els documents directors del BiciHub que afecten la
composició  de  la  Gestora:  als  estatuts  només  s’especifica  que  la  componen  els
membres  que  la  van  crear  (presidenta,  secretària,  tresorera  i  vicepresidenta)  i  els
representats  de cada comissió i  al  document marc les entitats  promotores,  l’equip
tècnic  i  els  representats de cada comissió.  Tanmateix,  la realitat  durant  els  darrers
mesos ha fet que també hi participaren les entitats allotjades. Per resoldre l’atzucac
s’acorda que al Reglament de Règim Intern  es canviarà el deure de les les entitats
allotjades de participar de la Gestora per el deure de participar de les comissions, així
podran tenir representativitat a la Gestora si són triades com a representants de la
comissió.

Francesc realitzarà els canvis

5. Buidatge de l’Espai Social

S’acorda que haurà d’estar buit pel 18/09, ja que el 19/09 hi ha un esdeveniment del
BACC. Es podran portar de nou els cargobicis i la resta d’andròmines fins el 31/09 en
què  deurà  estar  totalment  buit.  S’acorda  que les  entitats  propietàries  de objectes
(Biciclot,  Cargobici,  Bici  sense  edat)  hauran  de  portar  una  proposta  a  la  propera
comissió Gestora (26/09) per retirar-los abans del 31/09.

- planificació d’aquest en el temps d’acord amb la dinamització d’activitats per
l’Espai social.

Paral·lelament al buidatge, la comissió de dinamització haurà de planificar actes per
final de setembre o principi d’octubre per donar ús a l’Espai Social.

Biciclot, Cargobici, Bici sense edat portaran una proposta a la propera comissió
Gestora (26/09) per buidar l’Espai social
Francesc portarà a la comissió de Dinamització la necessitat de planificar actes
per final de setembre o principi d’octubre 
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6. Organització d’una plenària de l’Estratègia ESS Horitzó 2030 de l’Ajuntament de
Barcelona (jornada de debat d’ESS i Mobilitat)

Dins  el  marc  d’aquesta  estratègia  promoguda  per  l’Ajuntament  el  BiciHub  fou
interpel·lat per organitzar la plenària de mobilitat al setembre, però no se n’han tornat
a tenir notícies. S’acord que es parlarà amb la persona de contacte per saber quin és
l’estat del procés i a partir d’ací actuar. També s’ha d’esbrinar quin seria el paper del
BiciHub  en  l’organització  de  la  plenària  i  si  l’Ajuntament  faria  algun  pagament  a
BiciHub per l’ús de l’espai.

Pere parlarà amb la persona de contacte per saber quin és l’estat del procés

7. Explicació als socis del Taller Obert el canvi de gestió (de Biciclot a BiciHub)

La gestió del Taller Obert d’Autoreparació actualment la fa Biciclot, però passarà al
llarg de setembre a ser gestionat per BiciHub (tot i que l’equip tècnic seguirà sent de
Biciclot). Existeix la necessitat d’aclarir com s’explicarà a les sòcies/socis aquest canvi.
S’acorda que des de Biciclot s’enviarà un correu a totes les persones sòcies per fer-los
saber el canvi.

A més, s’acorda que la comissió de Dinamització entomarà i decidirà sobre quina és la
relació entre les entitats BiciHub, les entitats allotjades i les persones BiciHub amb el
Taller Obert (el gaudiran gratuïtament, amb un percentatge de descompte...?).

També  sorgeixen  dubtes  de  caire  comptable  i  s’acorda  demanar  a  la  persona
responsable sobre com es faran els cobraments, com serà el rebut que emetrà Bicihub
i si caldrà un datàfon propi de BiciHub.

Sara de Biciclot enviarà un correu a  les persones sòcies per fer-los saber el
canvi de gestió
Francesc portarà a la comissió de Dinamització el debat sobre la relació entre
entitats i el Taller Obert 
Francesc preguntarà a la persona responsable sobre els dubtes comptables

8. Proposta de senyalística del BiciHub

S’acorda que el BiciHub necessita la següent senyalística:

- el nom de BiciHub a la columna de la dreta de l’entrada principal
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- el nom de BiciHub en un vinil al vidre superior a la dreta de l’entrada principal

- 2x cartells de plàstic a l’entrada principal amb els serveis de Biciclot i BiciHub

- un cartell a l’entrada individual del carrer Pere IV que anuncie l’oficina compartida 

- un cartell a l’entrada individual del carrer Pere IV que anuncie l’oficina de Barabara

- un cartell a l’entrada individual del carrer Pere IV que anuncie l’oficina de COMOBA i
Cargobici

- un cartell al carrer Pamplona que anuncie l’entrada principal del BiciHub

Pere s’encarregarà d’encomanar el vinil amb el nom de BiciHub al vidre
Sara  i  Francesc  s’encarregaran  d’engegar  la  proposta  de  la  resta  de  vinils  i
cartells

9. GreenEvents: debatre la proposta per fer visites cada dijous.

GreenEvents és una empresa que volia incloure el BiciHub dins una visita en anglès per
a  turistes  on  veurien  edificis  amb  construccions  ambientalment  sostenibles  del
Poblenou. Aquestes visites es farien a partir del  29/08, setmanalment cada dijous i
s’anunciarien a AirBnb i als hotels del barri i les podrien impartir algú angloparlant del
BiciHub o  passar  un  document  explicatiu  i  la  farien  des  de  GreenEvents.  S’acorda
declinar l’oferiment perquè no s’adequa a l’activitat del BiciHub.

Francesc ho comunica a GreenEvents

Després de tres hores d’assemblea es decideix postposar els últims tres punts a una
reunió específica per tractar-los dilluns 09/09 a les 16h

10. Participació del BiciHub a la FESC. 

11. Participació del BiciHub al Festival Llums Poblenou al febrer

12. Altres

Tasques:

Francesc - proposar una reunió a Apropem-nos i MigrESS el 26/09
- enviar els textos per les pàgines del web a la Gestora
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- contactar amb Pere i Jordi les entitats BH que no han contestat per 
reunir-se.
- contractar la neteja del BiciHub
- portar a la comissió de Dinamització: el criteri de cobrament i la cessió 
dels espais, planificació actes per set/oct, el debat sobre la relació entre 
entitats i el Taller Obert.
- afegir els canvis al Pla de treball i al RRI
- convocar la Gestora i les comissions
- realitzar els canvis als documents sobre composició gestora
- resoldre els dubtes de compatibilitat
- engegar la proposta de la resta de vinils i cartells
- comunicar la decisió sobre l’esdeveniment de GreenEvents

Pere - contactar amb Francesc i Jordi les entitats BH que no han contestat 
per reunir-se.
- buscar els arxius modificables dels mapes de Can Picó
- portar una proposta a la propera comissió Gestora (26/09) per buidar 
l’Espai social
- esbrinar l’estat del procés de les plenàries de l’Estratègia ESS 2030
- encomanar el vinil amb el nom de BiciHub al vidre

Jordi - contactar amb Francesc i Pere les entitats BH que no han contestat per
reunir-se.

Sara - enviar un correu a  les persones sòcies per fer-los saber el canvi de 
gestió del Taller Obert
- engegar la proposta de la resta de vinils i cartells

Antonio - portar una proposta a la propera comissió Gestora (26/09) per buidar 
l’Espai social

María 
Elisa

- portar una proposta a la propera comissió Gestora (26/09) per buidar 
l’Espai social
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