
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 21/11/19

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 Entitats allotjades: demanda tres espais de Cargobici, demanda d’un 
espai d’un arquitecte autònom i signatura conveni Coordinadora Mentoria
Social (assemblea al maig, però consultarà si pot aprovar-lo la Junta).
2.3 Ciclobar - Sabors de dona

3. Situació de les comissions del BiciHub.
3.1 Comissió Comunicació
3.2 Comissió Dinamització
3.3 Comissió Finançament

4. Estratègia ESS 2030 (reunió 14/11).
5. BiciHub com a seu descentralitzada del FSM-ET 2020.
6. Preparació reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.
7. Celebració Premis Bicimpuls principi 2020 al BiciHub.
8. Altres

8.1 Xavi representació congrés bicicleta octubre 2020.
8.2 Propera reunió de la Gestora.

Assisteixen:

Biciclot: Pere 
Mensakas: Mario
TaulaEixP4: Albert
Cargobici: Antonio
Bicihub: Francesc
Comi. Comunicació: Sara
Comi. Dinamització: Erika
Comi. Finançament: Montse

S’excusen:

Barabara: Raquel

No assisteixen:

1. Validació de l’acta anterior.

Es valida l’acta.

- Francesc la penjarà a l’apartat ‘Transparència’ del web de BiciHub.

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

2.1 Ronda reunions amb entitats

Equip tècnic del BiciHub                                                    c/ Pere IV, 58-60, 08005, Barcelona
Tel: 93 307 74 75, Ext: 6506 (dill-div)                                                             NIF: G-67394668
bicihub@bicihub.barcelona                                                                    www.bicihub.barcelon  a  

http://www.bicihub.barcelona/
mailto:bicihub@bicihub.barcelona


ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 21/11/19

S’explica que s’ha contactat amb diverses entitats per telèfon i s’han aconseguit tres
convenis signats més.

2.2 Entitats allotjades: demanda tres espais de Cargobici, demanda d’un espai d’un
arquitecte autònom i signatura conveni Coordinadora Mentoria Social (assemblea
al maig, però consultarà si pot aprovar-lo la Junta).

S’explica  les  condicions  de  la  demanda  d’espai  de  l’arquitecte.  Antonio  explica  el
projecte pel qual necessiten els tres espais a l’oficina. S’acorda oferir els tres espais
lliures a Antonio i avisar a l'arquitecte que potser al maig de 2020 algun espai quedarà
lliure, però que ara mateix no hi ha espais disponibles. La situació de la signatura del
conveni de la Coordinadora segueix igual. Francesc intentarà esbrinar si es pot agilitzar
el procés.

2.3 Ciclobar - Sabors de Dona

S’explica que per part del BiciHub s’ha redactat una proposta de conveni de cessió de
l’espai, que s’ha de validar legalment per una advocada. Per part de Sabors de Dona
s’han  de  fer  un  document  de  requeriments  tècnics  i  de  viabilitat  econòmica.  Amb
aquests tres documents ambdues parts es reuniran la primera setmana de desembre.

3. Situació de les comissions del BiciHub.

3.1 Comissió Comunicació

S’explica com va anar la comissió del 20-11-19. Es destaca que ara s’està treballant en
la senyalística i al llarg del desembre s’ha de treballar en la reformulació de la subvenció
Enfortim l’ESS per engegar el procés de creació del nou web.

3.2 Comissió Dinamització

S’explica  quines  són  les  tasques  que  s’estan  portant  a  terme  actualment  dins  la
comissió: la definició de serveis i activitats i la preparació de la sessió de dinamització
interna  del  12/12/19.  S’acorda  afegir  al  document  de  memòria  d’activitats  afegir  el
recompte d’usuaris, a més del recompte econòmic.

3.3 Comissió Finançament

S’explica quina és la situació pressupostària del BiciHub, que a hores d’ara els comptes
no estan tancats, que s’hi està treballant i la idea és tenir-los tancats abans del 11/12/19
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per  poder-les  portar  a  la  reunió  de  seguiment  del  conveni  amb  l’Ajuntament  de
Barcelona.

Respecte de la licitació de l’AMB per portar l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta, últim
dia d’inscripció és el 02/12/19: s’està mirant si BiciHub entra dins els requisits i  pot
presentar-hi candidatura.

- Montse i Sara parlaran amb les entitats susceptibles de poder presentar candidatura a
la licitació de l’AMB.

4. Estratègia ESS 2030 (reunió 14/11).

Pere explica com va anar la reunió del 14/11/19 i la iniciativa que sorgeix del BiciHub per
organitzar la reunió plenària sobre mobilitat i ESS al gener del 2020.

5. BiciHub com a seu descentralitzada del FSM-ET del 25 al 28 de juliol 2020.

L’Albert explica com va anar la visita del grup promotor del FSM-ET el 15-11-19 per 
decidir si el BiciHub serà un dels espais que allotjaran el fòrum. L’espai va agradar i es 
va quedar en què el grup promotor parlarà amb l’Albert per traslladar-li la decisió.

6. Preparació reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.

S’explica que ja s’ha elaborat un document de seguiment de les tasques que es deriven
del conveni. S’explica que també s’ha elaborat una taula amb tots els actes i activitats
que s’han celebrat al BiciHub durant 2019. S’explica que el següent pas és redactar un
pla d’acció de dues pàgines amb les línies generals estratègiques, vinculant-les amb
entitats per afinitat.

S’acorda que a més dels documents ja redactats, s’ha d’aconseguir:
- El conveni de BiciHub-Coòpolis signat per ambdues parts.
- Un recull de les subvencions a què BiciHub s’ha presentat i com s’han resolt.
-  Un  recull  del  nombre  exacte  d’entitats  BiciHub,  dels  pagaments  de  quota,  de  la
signatura de convenis, etc
- Un recull dels projectes d’intercooperació al si del BiciHub i com s’han resolt.

- Francesc s’encarregarà d’aconseguir o redactar els documents necessaris per la reunió
de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.

Equip tècnic del BiciHub                                                    c/ Pere IV, 58-60, 08005, Barcelona
Tel: 93 307 74 75, Ext: 6506 (dill-div)                                                             NIF: G-67394668
bicihub@bicihub.barcelona                                                                    www.bicihub.barcelon  a  

http://www.bicihub.barcelona/
mailto:bicihub@bicihub.barcelona


ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 21/11/19

7. Celebració Premis Bicimpuls principi 2020 al BiciHub.

S’explica que havia sorgit la idea d’allotjar l’acte de lliurament dels Premis Bicimpuls de
principi 2020. S’acorda descartar-la perquè les capacitats logístiques del BiciHub no ho
permetrien.

8. Altres.

8.1 S’acorda triar el Xavi, de Biciclot, com a representació del BiciHub al 
congrés internacional de la bicicleta que se celebrarà a l’octubre 2020.
8.2 Propera reunió de la Gestora: 05/12/19

Tasques:

Francesc - penjarà a l’apartat ‘Transparència’ del web de BiciHub. 
- s’encarregarà d’aconseguir o redactar els documents necessaris
per la reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.

Montse i Sara -  parlaran  amb  les  entitats  susceptibles  de  poder  presentar
candidatura a la licitació de l’AMB.
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