
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 05/12/19

Ordre del dia:

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

2.1 Fuita d’aigua i sostre caigut de l’oficina compartida.
2.2 Projecte Ideën Lab.
2.3 Ciclobar - Sabors de dona.
2.4 Servei neteja durant Nadal.

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

4. Estratègia ESS 2030.
5. Preparació reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.
6. Altres

6.1 Propera reunió de la Gestora 17/12/19.

Assisteixen:

Biciclot: Pere
Barabara: Raquel
TaulaEixP4: Albert
Bicihub: Francesc
Comi. Comunicació: Sara

S’excusen: No assisteixen:

Mensakas: Mario

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 Fuita d’aigua i sostre caigut de l’oficina compartida.

S’explica que dilluns van caure un parell de plaques de material aglomerat del sostre de
la cuina de l’oficina comaprtida per una fuita d’aigua. La situació ja està sota control i es
parlarà amb l’empresa instal·ladora per arreglar-ho definitivament.

2.2 Projecte Ideën Lab.
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S’explica que un membre de l’empresa Ideën Lab s’ha posat en contacte amb el BiciHub
per compartir amb nosaltres un projecte d’actes esportius al Poblenou i vol col·laboració
o consell de part del BiciHub. S’acorda que Sara i Francesc es reuniran amb aquesta
persona al gener.

- Sara i Francesc es reuniran amb el membre de l’empresa Ideën Lab al gener.

2.3 Ciclobar - Sabors de Dona

S’explica que la situació actualment està aturada: ens havíem de reunir l’última setmana
de novembre, però no s’han fet moviments per convocar la trobada per cap de les dues
parts. S’acorda que Pere i Francesc milloraran la proposta de conveni que havia fet el
Francesc i es comunicarà que endarrerim la reunió al gener (per quan les dues parts
hauran de portar els seus documents).

- Francesc comunicarà a Sabors de Dona que la següent reunió serà al gener de 2020.

2.4 Servei neteja durant Nadal.
S’acorda cancel·lar servei de neteja entre 23/12 i 05/01, ja que les oficines del BiciHub
romandran tancades.

- Francesc farà les gestions per cancel·lar el servei de neteja al Nadal.

3. Situació de les comissions del BiciHub.

3.1 Comissió Comunicació

S’explica quin és l’estat de les tasques de la comissió i s’acorda que Sara comprovarà
data límit de reformulació de la subvenció Enfortim.

- Sara comprovarà data límit de reformulació de la subvenció Enfortim.

3.2 Comissió Dinamització

S’explica que ara mateix les tasques de la comissió se centren fonamentalment en la
preparació de la sessió de dinamització del dia 12/12/19 i del sopar de Nadal.

3.3 Comissió Finançament
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S’explica  que al  si  de la  comissió s’està  explorant  si  BiciHub es pot  presentar  a  la
subvenció de l’Ajuntament de Barcelona de plans comunitaris de barris: BH, Biciclot,
Barabara i Taula Eix Pere IV

4. Estratègia ESS 2030.

S’explica  com va  anar  la  reunió  d’aquest  matí  05/12/19  de  preparació  de  la  reunió
plenària de mobilitat en el marc de l’Estratègia ESS 2030 que es farà el 23/01/19.

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

S’explica quin és l’estat de la preparació de la reunió de seguiment del conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona. La següent reunió per preparar-la serà dilluns 09/12/19 a les
16h i la reunió de seguiment serà l’11/12/19 a les 12h.

6. Altres.

6.1 Propera reunió de la Gestora: 17/12/19 de 17h a 19h.

Tasques:

Francesc - penjarà a l’apartat ‘Transparència’ del web de BiciHub. 
-  comunicarà a Sabors de Dona que la següent reunió serà al
gener de 2020.
- reunirà amb el membre de l’empresa Ideën Lab al gener.
- farà les gestions per cancel·lar el servei de neteja al Nadal.

Sara - comprovarà data límit de reformulació de la subvenció Enfortim.
- reunirà amb el membre de l’empresa Ideën Lab al gener.
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