Model de governança

Alguns dels valors que regeixen el BiciHub són la corresponsabilitat, l‘autogestió, el bé comú i la
democràcia participativa. Per això, el sistema de presa de decisions és assembleari (una
persona és igual a un vot) i s‘organitza amb reunions on tohom pot dir la seva i s‘intenta arribar
sempre que sigui possible al consens. Així doncs, l’òrgan suprem del BiciHub és l‘Assemblea
General, al qual el segueix en importància la Comissió Gestora i finalment les diverses
comissions de treball creades ad hoc.

Assemblea General
És l‘òrgan màxim de decisió i en formen part totes les entitats BiciHub. S’ha de reunir en sessió
ordinària com a mínim una vegada l’any, però es pot reunir amb caràcter extraordinari sempre
que ho requereixi la Comissió Gestora o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres del BiciHub
que representi un 10% de la totalitat. Entre les seves funcions hi ha:
•

L‘aprovació de les línies estratègiques a seguir.

•

L‘aprovació del pla d‘acció a implementar per la Comissió Gestora.

•

L‘aprovació de la incorporació d‘entitats BiciHub proposades per la Comissió Gestora.

Comissió Gestora
És un òrgan col·lectiu compost per les entitats promotores (les cooperatives Biciclot i Barabara),
l’equip tècnic del BiciHub i representants de la resta de comissions. S’ha de reunir en sessió
ordinària una vegada cada quinze dies. Les seves funcions són:
•

Gestionar el BiciHub d’acord amb les decisions de l’assemblea.

•

Coordinar les comissions de treball.

•

Reportar a l’assemblea.

•

Representar el BiciHub a espais externs.

Comissió de Dinamització
És un òrgan col·lectiu compost per representants individuals de les entitats membres del
BiciHub. S‘ha de reunir amb la periodicitat que estableixin els seus membres, que en l‘actualitat
és cada dos o tres setmanes. La seva funció principal és:
•

Dinamitzar l’Espai Social a dins de Can Picó, ideant, gestionant i organitzant les
activitats i projectes que es decideixin al si de la comissió.
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Comissió de Comunicació
És un òrgan col·lectiu compost per representants individuals de les entitats membres del
BiciHub. S‘ha de reunir amb la periodicitat que estableixin els seus membres, que en l‘actualitat
és cada dos o tres setmanes. Les seves funcions són:
•

La difusió, la promoció i la comunicació tant interna com externa del BiciHub.

•

La creació de materials i textos.

Comissió de Finançament
És un òrgan col·lectiu compost per representants individuals de les entitats membres del
BiciHub. S‘ha de reunir amb la periodicitat que estableixin els seus membres, que en l‘actualitat
és cada dos o tres setmanes. Les seves funcions són:
•

Cercar vies de finançament.

•

Portar a terme les accions necessàries per obtenir-lo.

•

Avaluar el desenvolupament de dites accions tot assegurant l’estabilitat econòmica del
BiciHub.

A més de les comissions de gestió (Gestora, Dinamització, Comunicació i Finançament), també
es contempla la possibilitat d‘establir, en una segona fase, comissions tècniques com ara: una
comissió inserció sociolaboral i emprenedoria, una comissió de promoció de la bici i una
comissió-observatori de la Bici.
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