Reglament de Règim Intern (RRI)
Amb la denominació Associació BiciHub (d’ara endavant BiciHub) es constitueix
aquesta entitat sense ànim de lucre, que té com a finalitats:
• Impulsar la creació de nous projectes, serveis i activitats socials i empresarials
relacionades amb el món de la bicicleta, dins el marc de l’Economia Social i Solidària.
• Promoure un model d’urbanisme i de mobilitat més sostenible i inclusiu a nivell de
gènere.
• Millorar la qualitat de vida dels barris del Poblenou i de l’Eix Pere IV a través de la
promoció de la mobilitat sostenible i l’enfortiment de l’economia cooperativa social i
solidaria local.
• Generar coneixement en matèria de mobilitat sostenible i especialitzat en la
bicicleta.

Les persones que representen legalment el BiciHub són: Raquel León Mayol
(presidenta), Albert València López (secretari), Pere Serrasolses Domènech (tresorer) i
Mario Garcia Fernández (vicepresident). Els càrrecs s’exerceixen durant un període de
dos anys.

Model de Governança
Alguns dels valors que regeixen el BiciHub són la corresponsabilitat, l‘autogestió, el bé
comú i la democràcia participativa. Per això, el sistema de presa de decisions és
assembleari (cada entitat BiciHub tindrà un vot, igual que l’«Agrupació de persones
BiciHub», en cas de constituir-se) i s‘organitza amb reunions on tothom pot expressar
la seva opinió i s‘intenta arribar sempre que sigui possible al consens. Així doncs,
l’òrgan suprem del BiciHub és l‘Assemblea General, la Comissió Gestora s’encarrega
d’executar les decisions preses al si de l‘Assemblea General i, finalment, es crearan
tantes comissions de treball ad hoc com siguin necessàries per arribar als objectius de
l’associació.
Assemblea General:
És l‘òrgan màxim de decisió i en formen part totes les entitats BiciHub i l’«Agrupació de
persones BiciHub», en cas de constituir-se. S’ha de reunir en sessió ordinària com a
mínim una vegada l’any, però es pot reunir amb caràcter extraordinari sempre que ho
requereixi la Comissió Gestora o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres del
BiciHub que representi un 10% de la totalitat. Entre les seves funcions hi ha:
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 L‘aprovació de les línies estratègiques a seguir.
 L‘aprovació del pla d‘acció a implementar per la Comissió Gestora.
 L‘aprovació de la incorporació d‘entitats BiciHub proposades per la Comissió
Gestora.
Comissió Gestora:
És un òrgan col·lectiu compost per les entitats promotores (les cooperatives Biciclot i
Barabara), l’equip tècnic del BiciHub, un representat de l’Agrupació de persones
BiciHub i representants de la resta de comissions. S’ha de reunir en sessió ordinària
una vegada cada quinze dies. Les seves funcions són:
 Gestionar el BiciHub d’acord amb les decisions de l’assemblea.
 Coordinar les comissions de treball.
 Reportar a l’assemblea.
 Representar el BiciHub a espais externs.

Comissió de Dinamització:
És un òrgan col·lectiu compost per representants individuals de les entitats membres
del BiciHub. S‘ha de reunir amb la periodicitat que estableixin els seus membres, que
en l‘actualitat és cada dos o tres setmanes. La seva funció principal és:
• Dinamitzar l’Espai Social a dins i fora de Can Picó, ideant, gestionant i organitzant
les activitats i projectes que es decideixin al si de la comissió.

Comissió de Comunicació:
És un òrgan col·lectiu compost per representants individuals de les entitats membres
del BiciHub. S‘ha de reunir amb la periodicitat que estableixin els seus membres, que
en l‘actualitat és cada dos o tres setmanes. Les seves funcions són:
• La difusió, la promoció i la comunicació tant interna com externa del BiciHub.
• La creació de materials i textos.

Comissió de Finançament:
És un òrgan col·lectiu compost per representants individuals de les entitats membres
del BiciHub. S‘ha de reunir amb la periodicitat que estableixin els seus membres, que
en l‘actualitat és cada dos o tres setmanes. Les seves funcions són:
• Cercar vies de finançament.
• Portar a terme les accions necessàries per obtenir-lo.
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• Avaluar el desenvolupament de dites accions tot assegurant l’estabilitat econòmica
del BiciHub.

A més de les comissions de gestió (Gestora, Dinamització, Comunicació i Finançament),
també es contempla la possibilitat d‘establir, en una segona fase, comissions tècniques
com ara: una comissió inserció sociolaboral i emprenedoria, una comissió de promoció
de la bici i una comissió-observatori de la Bici.

Drets i deures
Entitat BiciHub:
Descripció: s’entén per entitat BiciHub qualsevol entitat que treballi, col·labori i/o
contribueixi al correcte desenvolupament de l’activitat del BiciHub.
Drets:









Les entitats BH tenen dret a allotjar-se al BiciHub, tant en l’espai social com en
l’espai d’oficina de la primera planta, pagant les respectives quotes de
prestació del servei d’allotjament que s’estipulen en el reglament de règim
intern.
Les entitats BH tenen dret a utilitzar els espais comuns del BiciHub amb tarifes
molt reduïdes, que s’estipulen en el reglament de règim intern.
Les entitats BH tenen dret a utilitzar gratuïtament per activitats puntuals dos
cop l’any els espais comuns: aules de formació, auditori i espai social.
Les entitats BH tenen dret a participar a l’assembla del BiciHub segons estableix
el model de governança estipulat en el document marc.
Les entitats BH tenen dret a proposar-se com a representants d’alguna
comissió de treball en la comissió gestora tal com estableix el model de
governança estipulat en el document marc.
Les entitats BH tenen dret a proposar la creació de comissions de treball a la
comissió gestora tal i com estableix el model de governança estipulat en el
document marc.

Deures:






Les entitats BH han de participar activament en comissions temàtiques o grups
adhoc: es valorarà la participació amb l’establiment d’indicadors de
funcionament.
Les entitats BH han de complir els criteris i les línies estratègiques del
document marc
Les entitats BH han de pagar una quota anual de 100€ (revisables anualment)
Les entitats BH tenen el deure de participar a l’assembla del BiciHub segons
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estableix el model de governança estipulat em el document marc.
Contribuir a dissenyar polítiques i projectes de futur afavoridores de la
mobilitat sostenible i de les Economia Social i Solidària (ESS), i la
dinamització social del territori.
Donar a conèixer els programes testats i establir pautes i protocols per la seva
transferibilitat.
Les entitats BH han de pagar una quota anual de 100€ + IVA.

Persona BiciHub:
Descripció: s’entén per persona BiciHub, persones que a títol individual volen formar
part del projecte BiciHub i són usuàries i/o voluntàries dels serveis que s’ofereixen.
Aquest col·lectiu es podrà constituir en Agrupació de persones BiciHub.
Drets:






Les persones BH tenen dret a participar individualment en totes les activitats
del BiciHub i en aquelles que siguin de pagament comptar amb una reducció
del 50% en el preu.
Les persones BH es poden constituir en Agrupació de persones BiciHub amb
un mínim de quatre persones i tenir veu i vot a l’assemblea general.
Les persones BH tenen dret a proposar a través de l’Agrupació de persones
BiciHub la creació de comissions de treball.
Les persones BH tenen dret a utilitzar els espais comuns del BiciHub amb
les mateixes tarifes reduïdes que les Entitats BiciHub.

Deures:







Les persones BH han de participar activament en comissions temàtiques o
grups ad hoc: es valorarà l’establiment d’indicadors de funcionament.
Una vegada constituïda l’Agrupació de persones BiciHub, les persones
BH n’han de participar per afavorir el desenvolupament dels objectius
del BiciHub
Les persones BH hauran d’escollir una persona representant de
l’Agrupació de persones BiciHub per formar part de la comissió
gestora.
Les persones BH han de pagar una quota anual de 30€, IVA inclòs.

Entitat allotjada al BiciHub:
Descripció: S’entén per entitat allotjada al BiciHub qualsevol entitat que treballa a l’oficina
compartida, que està al dia de les quotes mensuals i que respecte els deures que es deriven d’estarhi allotjada.
Drets:
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Ús d’un lloc individual en taula compartida entre 4 d’àmplies dimensions, i una
cadira d’oficina a estrenar.
 Ús de la sala de reunions equipada amb taules, cadires, projector, pantalla i
pissarra.
 Ús del despatx individual equipat amb taules i cadires.
 Ús de la terrassa, la cuina i electrodomèstics.
 Ús de la fotocopiadora segons tarifes de consum establertes.
 Connexió a internet d’alta velocitat via cable i via Wifi
 Tenir un joc de claus per l’accés als espais d’allotjament
Deures:






Ser entitat BiciHub
Participar de les comissions tècniques.
Coresponsabilitat de l’espai.
Autogestió
Les entitats allotjades al BH han de pagar una quota mensual de 140€, IVA inclòs.

Entitats promotores
Descripció: hi ha dues entitats promotores, una entitat firmant de conveni de cessió
d’ús de l’equipament i impulsora i responsable última del projecte: Biciclot SCCL.
I l’altra Barabara Educació SCCL que a través d’un conveni d’intercooperació amb
Biciclot SCCL dissenyen, impulsen i es comprometen conjuntament a fer possible el
projecte BiciHub. Ambdues cooperatives contribueixen amb una aportació econòmica
en el marc de la subvenció d’acceleració de la rehabilitació interior de Can Picó per
l’adequació d’ús.
Drets:


Disposar d’espais amb caràcter privatiu, a partir del conveni de cessió i de la
contribució econòmica.

Deures:



Desenvolupar, un procés per a iniciar la posada en marxa del Projecte
BiciHub, dins l’any 2019.
Vetllar pel bon funcionament del projecte i establir una comissió de
seguiment i avaluació per a la màxima transparència.

Representants que participen a les comissions
Drets:



Elecció voluntària com a persona representant.
Com a representant d’una comissió, ser escoltat, i per tant tenir una resposta
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concreta a partir dels acords presos a la Comissió Gestora
Deures:




Vetllar per la representativitat, la participació en la pressa de decisions i els
interessos de les diferents entitats BH i persones BH que formen part de les
comissions de treball.
Vetllar per la visió global i estratègica del projecte del BiciHub

Taula resum
Quotes

Drets


Entitat
BiciHub:

100€
anual







Persona
BiciHub:

Entitat
allotjada

30€
anual





140€
mensual*







Ús gratuït dels espais comuns dos
cops l’any.
Tarifes reduïdes en cessió d’espais
Participar a l’assemblea.
Participar a la comissió gestora.
Impulsar i/o participar en
comissions de treball.
Reducció del 50% en el preu de
les activitats BiciHub.
Tarifes reduïdes en cessió d’espais
Participar a l’assemblea.
Impulsar i/o participar en
comissions de treball.
Ús d’un lloc en taula compartida
Ús de la sala de reunions
Ús de la terrassa i cuina.
Ús de la fotocopiadora












Deures
Pagar quota anual
Participar activament
en comissions de
treball
Complir els criteris i les
línies estratègiques del
document marc del BH.
Pagar quota anual
Participar activament
en comissions de
treball
Participar en la taula
d’usuàries BH.

Ser entitat BiciHub
Participar en la
comissió gestora

Connexió a internet

*El preu és per lloc de feina. Pel qual s’entén l’accés a l’oficina de treball compartit que
inclou:
 Ús d’un lloc individual en taula d’àmplies dimensions compartida entre quatre
persones i una cadira d’oficina a estrenar.
 Ús de les sales de reunions equipades amb taules, cadires i pissarra.
 Ús de la terrassa, la cuina i electrodomèstics.
 Ús de la fotocopiadora segons tarifes de consum establertes.
 Connexió a internet d’alta velocitat via cable i via Wifi
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Espais i usos
El BiciHub, situat a l’edifici Can Picó de Poblenou, disposa de diversos espais que es poden
cedir per l’ús d’entitats allotjades (informació que ja s’ha especificat al punt ‘Entitat allotjada
al BiciHub’) o per entitats del BiciHub, del món de l’ESS o d’altra mena. Aquestes àrees són
l’aula multiusos de l’altell (que es pot dividir en dues més petites: ‘Aula individual’) i l’Espai
Social de la planta baixa. Tot seguit es mostren els preus per hora amb IVA i sense IVA i
desglossats d’acord amb el tipus d’acte. I més avall els plànols de tot l’edifici amb la
distribució d’usos i de superfície destinada a cada ús (*aquest últim punt requereix
d’actualització).
Euros/Hora (sense IVA)
Espais
Aula doble (màx. 30 persones)

Tipus d’entitat Acte intern Acte obert i gratuït Acte obert i de pagament
Entitat BH

4,00 €

3,00 €

6,00 €

Entitats ESS

8,00 €

6,00 €

12,00 €

24,00 €

24,00 €

24,00 €

2,00 €

1,00 €

3,00 €

4,00 €

2,00 €

6,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

7,00 €

5,00 €

10,00 €

Entitats ESS

15,00 €

10,00 €

20,00 €

Altres

45,00 €

45,00 €

45,00 €

Altres
Aules individuals: aula Lila o aula Entitat BH
Taronja (màx. 6 persones)
Entitats ESS
Altres
Espai social (màx. 50 persones)

Entitat BH

Euros/Hora (amb IVA)
Espais

Tipus d’entitat Acte intern Acte obert i gratuït Acte obert i de pagament

Aules dobles (màx. 30 persones) Entitat BH

4,84 €

3,63 €

7,26 €

9,68 €

7,26 €

14,52 €

29,04 €

29,04 €

29,04 €

Entitat BH

2,42 €

1,21 €

3,63 €

Entitats ESS

4,84 €

2,42 €

7,26 €

14,52 €

14,52 €

14,52 €

8,47 €

6,05 €

12,10 €

Entitats ESS

18,15 €

12,10 €

24,20 €

Altres

54,45 €

54,45 €

54,45 €

Entitats ESS
Altres
Aula individual (màx. 6
persones)

Altres
Espai social (màx. 50 persones)

Entitat BH
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PLANTA BAIXA

TOTAL
442m2
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ESPAI PRIVATIU ESPAI COMU
327m2
115m2

PLANTA ALTELL

TOTAL
203m2

ESPAI PRIVATIU ESPAI COMU
103m2
100m2

PLANTA +1 ESPAI DE TREBALL

TOTAL
174m2

ESPAI PRIVATIU ESPAI COMU
9m2
165m2

ESPAIS
PLANTA BAIXA
PLANTA ALTELL
PLANTA +1 ESPAI DE TREBALL
TOTALS

TOTAL

ESPAI PRIVATIU

ESPAI COMU

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

