
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 30/01/20

Ordre del dia:

Validació [30 minuts]
1. Validació de l’acta anterior.
2. Exposició Catalunya, terra cooperativa.
3. BiciHub com a entitat sòcia de la Taula Eix Pere IV.
4. Permisos accés Festival de Llums de Poblenou.

Informació [35 minuts]
5. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora.

- Ciclobar - Sabors de dona.
- Reunions: Bamboocycles i Luciferases.

6. Situació de les comissions del BiciHub.
- Comissió Comunicació.
- Comissió Dinamització.
- Comissió Finançament (subv Pla d’Acció Comunitària).

7. Triple congrés de la bicicleta a Barcelona (octubre 2020).
8. Assemblea ordinària i renovació Gestora: reunió monotemàtica 06/02.
9. Reunió Eit Urban Mobility 04/02.

Valoració [10 minuts]
10. Plenària Mobilitat Estratègia ESS 2030.

Debat i validació [30 minuts]
11. Aparcament de bicicletes de les treballadores i treballadors de Can Picó.
12. Protocols convivència oficina compartida i Can Picó.
13. Altres

- Propera reunió de la Gestora.

Assisteixen:

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

S’excusen:

Comi.   Dinamització  : María Elisa

No assisteixen:

1. Validació de l’acta anterior.

Es valida l’acta.

- Francesc la penjarà a l’apartat ‘Transparència’ del web de BiciHub.
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2. Exposició Catalunya, terra cooperativa.

S’acorda que atès la grandària de les exposicions i que hauríem d’assumir les despeses
del transport i de l’esdeveniment organitzat dins el marc de l’exposició, ara mateix no es
veu viable. No es tanca la porta a portar-la a BiciHub en un futur, però.

- Francesc comunicarà a la Fundació Roca i Galès l’acord sobre l’exposició.

3. BiciHub com a entitat sòcia de la Taula Eix Pere IV.

S’explica que la Taula Eix Pere IV ha demanat al BiciHub si vol ser-ne part com a sòcia.
S’acorda que Francesc mirarà amb detall les condicions de la inscripció i, en principi,
formalitzarà l’alta. A més, s’acorda que Francesc i Raquel esbrinaran qui serà a partir
d’ara la persona representant de la Taula al BiciHub.

- Francesc formalitzarà l’alta del BiciHub dins la Taula.
- Francesc i Raquel esbrinaran qui serà a partir d’ara la persona representant de la Taula.

4. Permisos accés Festival de Llums de Poblenou.

El 14, 15 i 16 de febrer estudiants de la Universitat Internacional de Catalunya faran una
instal·lació d’aparells amb llum a l’edifici de Can Picó, amb la coordinació de l’Ajuntament
de  Barcelona,  i  durant  aquell  cap  de  setmana  s’exposarà  durant  la  nit  al  públic  en
general. S’acorda que sí es donarà accés al terrat de l’edifici, però amb un màxim de
tres persones i amb presència de professorat. També s’acorda que el BiciHub no estarà
obert durant el cap de setmana, només durant les hores en què el Taller d’Autoreparació
està obert. Tanmateix, es donarà un joc de claus de Can Picó per usar només durant el
festival a una regidora o regidor de zona perquè els estudiants tinguen accés a l’edifici
per deixar les bicicletes diumenge a les 23h.

- Francesc comunicarà els acords sobre el Festival de Llums de Poblenou.

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

- Ciclobar - Sabors de dona.

S’explica que s’està pendent de rebre una proposta de reunió i el seu pla de viabilitat
econòmica, el seus requeriments tècnics i el seu calendari d'engegada del projecte
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- Reunions: Bamboocycles i Luciferases.

Bamboocycles:  s’explica  quina  és  la  situació  actual  (estem fent  càlculs  de  viabilitat
econòmica i tècnica). Des de la Gestora, a priori, no es veu viable i se subratlla que
actualment el BiciHub ha d’esmerçar esforços només en projectes/iniciatives que siguen
viables econòmicament i que comporten beneficis.

Luciferases:  s’explica com va anar la reunió de la setmana passada, que és un projecte
interessant,  amb  qui  tenim  punts  en  comú,  que  a  hores  d’ara  no  hi  ha  punts  de
col·laboració, però que pot haver-ne en un futur.

6. Situació de les comissions del BiciHub.

- Comissió Comunicació.

S’explica quin és l’estat de les tasques de la comissió. Les prioritats ara mateix són:
donar resposta als pressuposts per actualitzar el web, penjar el vinil de la porta principal
i reformular la subvenció Enfortim.

- Comissió Dinamització.

S’explica que no hi  ha massa novetats en aquesta comissió.  S’acorda que Francesc
informarà la comissió del projecte de la subvenció Plurianual d’Acció Comunitària que el
BiciHub ha lliurat i s’acorda que aquesta comissió ho entomarà.

-  Francesc informarà  a  Dinamització  del  projecte  de  la  subvenció  Plurianual  d’Acció
Comunitària.

- Comissió Finançament.

S’explica  quina  és  la  situació  de  la  subvenció  Plurianual  d’Acció  Comunitària  i  dels
pressupost participatius on BiciHub havia pensat participar-hi.

7. Triple congrés de la bicicleta a Barcelona (octubre 2020).

S’explica que des del BiciHub s’ha convocat una reunió pel dilluns 03/02 per debatre o
definir quin serà el rol del BiciHub com a subseu del triple congrés.
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8. Assemblea ordinària i renovació Gestora: reunió monotemàtica 06/02.

S’explica  que  hi  ha  una  reunió  convocada  el  06/02  per  debatre  i  definir  com serà
l’assemblea ordinària del BiciHub i com s’ompliran les vacants de la Gestora.

9. Reunió Eit Urban Mobility 04/02.

S’explica que hi ha una reunió convocada per compartir informació i explicar quina és la
situació actual per dimarts 04/02 a les 10h, però s’ha de confirmar el lloc. S’acorda que
Pere i Francesc hi aniran i Francesc proposarà a Laura i Montse si hi poden anar-hi. 

- Francesc proposarà a Laura i Montse si poden anar a la reunió de l’Eit Urban Mobility.

10. Plenària Mobilitat Estratègia ESS 2030

Es  valora  positivament,  es  fa  esment  de  les  absències  i  les  excuses  d’assistència.
S’acorda  que  el  Pere,  la  Raquel  i  el  Francesc  faran  una  versió  extensa  de  les
conclusions, i una versió reduïda, adaptada al format i a l’estructura del document de
treball inicial  del grup promotor de l’Estratègia ESS2030.  Quan aquesta versió estiga
acabada s’enviarà al grup promotor.

- Francesc, Pere i Raquel adaptaran les conclusions de la plenària al document de treball
inicial del grup promotor de l’Estratègia ESS2030.

11. Aparcament de bicicletes de les treballadores i treballadors de Can Picó.

S’acorda  que  Francesc  demanarà  a  Montse  el  número  d’expedient  de  la  sol·licitud
d’aparcament  de  bicis  de  l’exterior  del  BiciHub  a  l’Ajuntament  de  Barcelona,  per
reprendre-ho.

S’acorda  que  les  bicicletes  i  patinets  del  treballadors  i  treballadores  del  BiciHub
s’aparcaran a partir d’ara a l’auditori del soterrani de Can Picó.

- Francesc demanarà a Montse el número d’expedient de la sol·licitud d’aparcament de
bicis.
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12. Protocols convivència oficina compartida i Can Picó.

S’acorda que Francesc redactarà una proposta de normes de convivència a l’oficina i
convocarà  assemblea  per  les  persones  que  hi  treballen  per  debatre  i  aprovar  un
document comú i vinculant.

-  Francesc redactarà proposta de normes de convivència a l’oficina i  convocarà una
assemblea per aprovar-la.

13. Altres.
- Propera reunió de la Gestora: 13/02/2020 de 16.30h a 18.30h.
- S’acorda que Francesc esbrinarà quina és la situació de l’exposició de la 
FCTC a l’Espai Social.

Tasques:

Francesc - penjarà l’acta a l’apartat ‘Transparència’ del web de BiciHub.
- comunicarà a la Fundació Roca i Galès l’acord sobre l’exposició.
- formalitzarà l’alta del BiciHub dins la Taula.
- esbrinaran qui serà a partir d’ara la persona representant de la
Taula.
- comunicarà els acords sobre el Festival de Llums de Poblenou.
- informarà a Dinamització del projecte de la subvenció Plurianual
d’Acció Comunitària.
- proposarà a Laura i Montse si poden anar a la reunió de l’Eit
Urban Mobility.
- adaptaran les conclusions de la plenària al document de treball
inicial del grup promotor de l’Estratègia ESS2030.
-  demanarà  a  Montse  el  número  d’expedient  de  la  sol·licitud
d’aparcament de bicis.
-  redactarà  proposta  de  normes  de  convivència  a  l’oficina  i
convocarà una assemblea per aprovar-la.

Pere - adaptarà les conclusions de la plenària al document de treball
inicial del grup promotor de l’Estratègia ESS2030.

Raquel - esbrinarà qui serà a partir d’ara la persona representant de la
Taula.
- adaptarà les conclusions de la plenària al document de treball
inicial del grup promotor de l’Estratègia ESS2030.
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