
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 10/10/19

Ordre del dia:

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

2.1 Ronda reunions amb entitats
2.2 Estat subvenció Enfortim
2.3 Entitats allotjades (COMOBA, Cargobici,) i estat del contacte 
amb Coordinadora Mentoria Social

3. Reunió de les comissions del BiciHub.
3.1 Comissió Finançament
3.2 Comissió Comunicació

4. Exposició Vidas sostenibles.
4.1 Muntatge 01/11/19 de 19h a 21h
4.2 Resolució assumpte taquilla inversa

5. Cessió d’espai el dissabte 16/11/19 a Espai ambiental
6. Visites FabLab
7. La figura d’Amics/Amigues BiciHub.
8. Demanda de participació al BiciHub com a persona individual 
(Miquel).
9. Altres

9.1 Signatura del conveni de col·laboració amb Coòpolis
9.2 Balanç comunitari/social

Assistència:

Biciclot: Pere

Barabara: Raquel

TaulaEixP4: Albert

Mensakas: Mario

Equip tècnic Bicihub i Comissió Dinamització: Francesc

Comissió Comunicació: Sara

Comissió Dinamització: Francesc

S’excusen:

1. Validació de l’acta anterior

Es valida.

2. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora.
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2.1 Ronda reunions amb entitats

S’explica quina és la situació actual i s’acorda que Pere i Sara contactaran amb tres de
les entitats.

- Sara contactarà amb Bon Pedal
- Pere contactarà amb Ciclosfera i Fem Bici 

2.2 Estat subvenció Enfortim

S’ha  rebut  la  subvenció,  però  amb  la  meitat  de  diners  aportats,  així  que  s’ha  de
reformular el projecte. Es fa una ullada al projecte, es detecten els punts que es poden
actualitzar  i  es  resta  a  l’espera  de  rebre  la  documentació  necessària  per  part  de
l’Ajuntament de Barcelona per començar la reformulació. 

2.3  Entitats  allotjades  (COMOBA,  Cargobici,)  i  estat  del  contacte  amb
Coordinadora Mentoria Social

S’explica  que hi  ha  una situació  d’impagaments,  però  que  s’esperarà  a  la  propera
reunió de Gestora per prendre una decisió.

S’explica  que  el  25/10/19  tres  treballadores  tècniques  de  Coordinadora  Mentoria
Social  s’incorporaran  a  l’oficina  compartida.  S’acorda  que en  els  propers  dies  se’ls
enviarà el conveni d’entitat allotjada perquè el llisquen, se’ls proposarà una data per
una trobada de benvinguda la propera setmana amb l’equip tècnic i amb la Raquel o el
Pere.

- Francesc enviarà el conveni d’entitat allotjada a la Coordinadora Mentoria Social.
-  Francesc  concretarà  una  trobada  amb  la  Coordinadora  Mentoria  Social  i  la
Raquel/Pere.

3. Reunió de les comissions del BiciHub.

3.1 Comissió Finançament

S’explica com va anar la comissió de Finançament del 02/10/19 i s’acorda esbrinar els
requisits per inscriure el BiciHub al RESES.

- Francesc esbrinarà els requisits per inscriure el BiciHub al RESES.
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3.2 Comissió Comunicació

S’explica com va anar la comissió de Comunicació del 10/10/19. 

4. Exposició Vidas sostenibles.

4.1 Muntatge 01/11/19 de 19h a 21h

S’explica que des de Vidas Sostenibles s’ha proposat el dia 01/11/19 de 19h a 21h per
fer el muntatge de l’exposició, que durarà tot novembre, i que l’equip tècnic no pot
assumir-ho. Ningú més de la Gestora ho pot assumir i s’acorda que se li proposaran
altres dates i  hores per fer  el  muntatge de tal  manera que l’equip tècnic  ho puga
assumir.

-  Francesc  proposarà  altres  dates  i  hores  per  fer  el  muntatge  de  l’exposició  Vidas
Sostenibles

4.2 Resolució assumpte taquilla inversa

S’explica  com  s’ha  resolta  l’assumpte  i  s’acorda  aclarir  si  l’entrada  al  passi  del
documental serà lliure o només a les persones que paguen entrada prèvia mitjançant
l’Eventbrite.

- Francesc aclarirà si l’entrada al passi del documental de Vides Sostenibles serà lliure

5. Cessió d’espai el dissabte 16/11/19 a Espai ambiental

S’explica que l’entitat BiciHub Espai Ambiental ha sol·licitat l’Espai Social 16/11/19 i
l’equip tècnic no pot assumir-ho. S’acorda que el Pere se’n farà càrrec, però que es
traslladarà a Espai Ambiental si l’horari pot ser de 9h a 14h en comptes de 8h a 15h.

- Francesc traslladarà a Espai Ambiental si l’horari de l’esdeveniment pot ser de 9h a
14h en comptes de 8h a 15h.

6. Visites FabLab
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S’explica que FabLab ens fa una proposta d’establir una col·laboració en el mitjà/llarg
termini: l’equip tècnic del BiciHub farà unes 3/4 visites guiades al mes a grups portats
per FabLab i des d’aquests es proposa remuneració per aquestes visites.

S’acorda acceptar la proposta, però establint el preu en 65€/h més IVA i amb una visita
guiada d’uns 45/50 minuts de durada.

- Francesc traslladarà a FabLab la contraproposta per la col·laboració en les visites del
BiciHub.

7. La figura d’Amics/Amigues BiciHub.

S’explica  aquesta  proposta  sorgida  de  la  comissió  de  finançament:  la  figura
Amics/Amigues  BiciHub  constaria  d’una  quota  mensual  de  3/5/7/10  euros  sense
contraprestació, a priori.

S’acorda que el BiciHub encara està en una fase d’inici i consolidació, no es pot assumir
una campanya viable i seriosa d’aquestes característiques, és interessant i es guarda
per reprendre-la, si s’escau, en un futur.

8. Demanda de participació al BiciHub com a persona individual (Miquel).

S’acorda que més endavant s’haurà de fer una debat en profunditat sobre la figura de
la Persona BiciHub i  aleshores  es  concretarà  el  rol  de  persones individuals  com el
Miquel.  De  moment,  però,  pot  participar  de  la  comissió  de  Comunicació  i  de
Dinamització.

- Francesc comunicarà al Miquel que pot participar de la comissió de Comunicació i de
Dinamització.

9. Altres.

9.1 Signatura del conveni de col·laboració amb Coòpolis

S’acorda reactivar el conveni mitjançant la seua signatura.

- Francesc contactarà amb l’equip tècnic de Coòpolis per reprendre el projecte.

9.2 Balanç comunitari/social
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S’explica que els balanços d’enguany no es tenen perquè es basen en l’activitat de
2018 i aleshores el BiciHub no existia. S’acorda que es farà en la campanya de 2020
amb les dades de 2019.

9.3 Explicació pressupost del BiciHub 2019-20

S’acorda que la Montse i la Laura explicaran el Francesc el pressupost del BiciHub per
2019-20, concretament la implicació que té el fet que part de la subvenció rebuda pel
l’últim  conveni  amb  l’Ajuntament  de  Barcelona  estiga  adreçada  a  l’ús  del  Taller
d’Autoreparació.

- Francesc demanarà a la Montse i la Laura explicaran el Francesc el pressupost del
BiciHub per 2019-20, concretament sobre l’ús del Taller d’Autoreparació.

Tasques:

Francesc - enviar el conveni d’entitat allotjada a la Coordinadora Mentoria
Social.
- concretar una trobada amb la Coordinadora Mentoria Social i la
Raquel/Pere.
- esbrinar els requisits per inscriure el BiciHub al RESES.
- proposar altres dates i hores per fer el muntatge de l’exposició 
Vidas Sostenibles
- aclarir si l’entrada al passi del documental de Vides Sostenibles 
serà lliure
- traslladar a Espai Ambiental si l’horari de l’esdeveniment pot 
ser de 9h a 14h en comptes de 8h a 15h.
- traslladar a FabLab la contraproposta per la col·laboració en les
visites del BiciHub.
- traslladar al Miquel que pot participar de la comissió de 
Comunicació i de Dinamització.
- contactar amb l’equip tècnic de Coòpolis per reprendre el 
conveni.
- demanar a la Montse i la Laura explicaran el Francesc el 
pressupost del BiciHub per 2019-20, concretament sobre l’ús del
Taller d’Autoreparació.

Sara - contactarà amb Bon Pedal

Pere - contactarà amb Ciclosfera i Fem Bici 
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