
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 26/09/19

Ordre del dia:

1. Validació de l’acta anterior.
2. Reunió de les comissions del BiciHub
3. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora.
4. Reunió MigrESS-Sabors de dona.
5. Reunió de presentació amb l’Ajuntament.
6. Definir el mapa de relacions externes del BH i les seues prioritats.
7. Demanda de participació al BiciHub com a persona individual.
8. Altres

Assistència:

Biciclot: Pere

Barabara: Raquel

Equip tècnic Bicihub i Comissió Dinamització: Francesc

Comissió Comunicació: Sara

S’excusen:

TaulaEixP4: Albert

Mensakas: Mario

1. Validació de l’acta anterior

Es valida.

2. Reunió de les comissions del BiciHub

El dia 25/09/19 les comissions de Comunicació i Dinamització es van reunir en sessió
ordinària  al  BiciHub  per  primera  vegada.  A  més  de  l’equip  tècnic  del  BiciHub,  les
entitats assistents a la comissió de Comunicació foren: Cargobici i Biciclot, i les que van
assistir  a  la  comissió  de  Dinamització  foren:  Espai  Ambiental,  Mensakas,  Biciclot,
Santafixie  i  COMOBA.  Es  van  realitzar  actes  de  totes  dues  reunions  que  estan
disponibles  per  les  entitats  BiciHub  que  ho  sol·liciten,  posant-se  en  contacte  amb
l’equip tècnic.

La  comissió  de  Finançament  es  reunirà  per  primera  vegada  el  02/10/19  i  la  de
Comunicació i Dinamització tindran una segona reunió al llarg d’octubre.
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3. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora.

2.1 neteja del BiciHub

S’informa que el dimecres de cada setmana de 9h a 12h (començant el 02/10/19) un
treballador de la Fundació Formació i  Treball  farà la neteja de l’oficina compartida.
S’acorda  que  es  contractarà  el  servei  puntual  de  neteja  de  vidres  de  l’oficina
compartida per final d’octubre.

- Francesc farà la contractació del servei puntual de neteja de vidres de l’oficina

2.2 ronda reunions amb entitats

S’explica quin és l’estat  de la ronda de reunions:  s’ha contactat  amb 18 de les 24
entitats.  S’acorda contactar  per telèfon amb les falten. S’acorda seguir insistint per
aconseguir el conveni signat i les quotes pagades d’aquelles entitats que encara han de
fer-ho.

- Francesc contactarà amb Associació Bicitours
- Francesc insistirà per aconseguir el conveni signat i les quotes
- Sara contactarà amb Bon Pedal
- Pere contactarà amb Ciclosfera i Fem Bici
- Pere passarà a Francesc el telèfon d’Associació Bicitours

2.3 visibilització web

S’explica  que  s’han  inclòs  al  web  quatre  pestanyes  noves:  Cessió  d’espais,  Servei
d’oficina  compartida,  Transparència  i  el  Taller  d’Autoreparació.  Aquest  últim és  un
servei que fins ara oferia Biciclot, però que a partir d’ara es gestionarà des del BiciHub. 

2.4 estat de l’Estratègia ESS 2030

S’explica que l’Estratègia ESS 2030 de l’Ajuntament de Barcelona cerca establir  una
priorització compartida de les línies de treball i dels sectors d’activitat clau de l’ESS en
els  propers  anys.  Atès  el  compromís  que  el  BiciHub  té  amb  el  desenvolupament
d’aquesta  iniciativa,  organitzarà  la  reunió  plenària  de  Mobilitat  a  Can  Picó  i  es
compromet també a crear una sectorial de mobilitat sostenible.

A hores d’ara s’ha contactat amb el grup promotor i s’ha confirmat que els següents
passos no es faran fins desembre de 2019 o gener de 2020. Ara mateix s’està a l’espera
de rebre els documents redactats pel grup promotor per tal de començar l’organització
de la reunió plenària. S’acorda que per açò últim caldrà fer una reunió de Gestora
monotemàtica.
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2.5 exposició Vides Sostenibles

S’explica  que  després  de  diversos  contactes  amb  les  persones  encarregades  de
l’organització s’ha confirmat que l’exposició es farà durant tot el mes de novembre . A
més,  presumiblement,  el  22/10/19  es  farà  el  passi  del  documental  Albatros  amb
l’ajuda de Pedal Power.

-  Francesc  concretarà  quin  dia  i  quina  hora  serà  el  muntatge  i  desmuntatge  de
l'exposició
- Francesc comunicarà que no es pot fer taquilla inversa en el passi del documental
 

4. Reunió MigrESS-Sabors de dona.

S’explica que s’ha rebut una proposta amb més concrecions per part  de Sabors de
dona per  engegar  l’espai  gastronòmic/cultural  a  l’Espai  social.  S’ha fet  una segona
reunió on s’ha comentat aquest document: la sensació és bona, hi ha intenció per les
dues bandes de continuar endavant amb el projecte i es concreten alguns aspectes on
és necessària més concreció per part de Sabors de dona (viabilitat econòmica, viabilitat
legal, requeriments tècnics, etc.) i per part del BiciHub (conveni de col·laboració). La
propera reunió serà el 15/10/19 al BiciHub.

5. Reunió de presentació amb l’Ajuntament.

S’explica  que  es  va  demanar  una  reunió  de  presentació  dels  nous  càrrecs  pel  dia
02/10/19  i  se’ns  ha  contestat  que  primer  volen  fer  una  reunió  de  seguiment  del
conveni. Per tant restem a l’espera de rebre una proposta de dia i hora per la reunió
de seguiment i la de presentació serà al novembre.

6. Definir el mapa de relacions externes del BH i les seues prioritats.

S’acorda que aquest assumpte requereix d’una reunió monotemàtica a l’octubre de
totes les comissions (Gestora, Comunicació, Dinamització i Finançament).

- Francesc convocarà una reunió de les 4 comissions per definir el mapa de relacions
externes del BH

7. Demanda de participació al BiciHub com a persona individual.
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S’explica  que  una  persona  s’ha  posat  en  contacte  a  nivell  individual  per  poder
participar  o  aportar  temps  al  BiciHub.  S’acorda  reunir-se  amb  ell  per  explorar  les
possibilitats de col·laboració.

- Francesc es reunirà amb la persona que vol participar o aportar temps al BiciHub

8. Altres

Amb la voluntat d’agilitzar la gestió del BiciHub, s’acorda que les dues persones que
gestionen  la  comptabilitat  i  els  recursos  humans  del  BiciHub  tenen  capacitat  de
prendre decisions tècniques en aquests àmbits sense esperar aprovació de la Gestora.
Sempre i  quan  no contravinguen els  Estatuts,  els  Reglament de Règim Intern o  el
Document Marc.

Tasques:

Francesc - farà la contractació del servei puntual de neteja de vidres de 
l’oficina
- contactarà amb Associació Bicitours
- insistirà per aconseguir el conveni signat i les quotes de les 
entitats
- concretarà quin dia i quina hora serà el muntatge i 
desmuntatge de l'exposició Vidas Sostenibles
- comunicarà que no es pot fer taquilla inversa en el passi del 
documental Albatros
- convocarà una reunió de les 4 comissions per definir el mapa 
de relacions externes del BH
- es reunirà amb la persona que vol participar o aportar temps al 
BiciHub

Sara - contactarà amb Bon Pedal

Pere - contactarà amb Ciclosfera i Fem Bici
- passarà a Francesc el telèfon d’Associació Bicitours
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