
ACTA 4º ASSEMBLEA  VIRTUAL  ASSOCIACIÓ BICIHUB  2021 

Dia: 28 de juliol 2021  Hora:  18h a 19,30h       Lloc: Virtual  

Entitats  REGISTRADES  CONFIRMANT ASSISTÈNCIA:  9

Biciclot SCCL

Barabara SCCL

En Bici Sense Edat

EI-120

ISGlobal 

Taula Eix Pere IVL

Factoria Ciclista

Coordinador Mentoria Social  

Mensakas  SCCL

Entitats QUE S’ EXCUSEN:  3

Espai Ambiental 

Som Mobilitat

BACC 

Entitats QUE NO HAN RESPOST: 5

Fem Bici Festival Rueda

AVV Poble Nou Ecocontador

Cargobici E3G

1. Benvinguda entitats, noves incorporacions i convidades

Donem la benvinguda al Germà Prenyanosa de EI-120 Consultors, a la Marta López de la 
Coordinadora de Mentoria social i al Toni Gimbernau de E3G  Ingenieria y Energia, que 
s’incorporen a l’oficina compartida.    

Donem la benvinguda a la cooperativa Las Mercedes que participa com a convidada.

Donem la benvinguda al Jordi Bolet de la Taula Eix Pere IV que a partir d’ara substitueix al Jordi
Callejón que passa a Ca l’Isidret. 

Donem la benvinguda a la Manuela Frudà, que s’incorpora com a coordinadora del Bicihub.
Informar que vàrem rebre 70 CV, (40 dones i 30 homes), es van entrevistar a 20 persones (12 
dones i 8 homes), que van passar a la segona fase i a la final van arribar 7 persones (5 dones i 2
homes). La Manuela s´incorporarà la darrera setmana d’agost per a fer la formació i acollida i 
poder començar a ple rendiment el mes de setembre. 
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2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea anterior.
L’acta s’aprova per a unanimitat (document adjunt a l’orde del dia) 

3. Posada al dia de les iniciatives i projectes impulsats pel 
Bicihub durant aquest any: 

-Tancament  del conveni amb l‘Ajuntament 2019-20. Justificació econòmica i d’activitats i tot 
ha estat correcte.

-A 15 de juliol hem signat el nou Conveni amb l’Ajuntament Projecte Bicihub 21-22. Estem a 
l’espera de rebre l’import econòmic corresponent.
 
-Aprovació subvenció Enfortim de ESS. Pel 21-22. Aquesta subvenció permetrà donar suport a 
entitats i projectes  de l’ESS i de la mobilitat  per a reforçar diferents aspectes organitzatius, 
tècnics o formatius  que siguin necessaris. El proper semestre farem una sessió informativa.  

-Ja disposem del Bicicargo comunitari, que forma part del projecte presentat conjuntament 
amb la Taula Eix Pere IV. Ja s´han fet algunes accions puntuals, ara cal  activar el projecte a 
partir de setembre. 

-Tal i com es va aprovar en la darrera Assemblea -Bicihub està admesa com a  sòcia de 
COOP57, això ens ha permès poder comptar amb una pòlissa de 20.00 euros per a poder anar  
mantenir les despeses del Bicihub (manteniment, materials fungibles i taller autoreparació),  
des del mes de gener. 

-Bicihub forma part de la Xarxa d’equipaments ambientals. Per això es farà difusió d’activitats i 
recursos i comptarem amb una exposició sobre emergència climàtica el proper febrer 2022.  

-Bicihub participa en l’ESSBCN2030 com a projecte tractor i en el grup de treball d´eixos 
territorials .

-Hem elaborat el balanç social i el balanç comunitari del Bicihub a l’espera de rebre l’informe 
final. 

Bicihub ha donat suport a: 
-Suport a Festival Rueda per a la presentació projecte Radio Pedal
-Suport a ISGlobal per al projecte Endèmics 
-Suport al referèndum impulsat per L’associació Observatori dels Barris del Poblenou, per a 
frenar el projecte 22@.
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4. Informació destacable sobre la nova llei de riders 

La Núri Soto ens fa cinc cèntims de com s‘està vivint, el 
que s’ha quedat pel camí i el que pot anar bé. 
El govern espanyol ha aprovat el decret llei que obliga les 
plataformes digitals a contractar treballadores a domicili, els 
anomenats "riders", en plantilla. 
L'associació Riders x Drets, que fa anys que denuncia que les 
empreses de repartiment no compleixen la regulació laboral i 
exigia que es contractés els repartidors autònoms, considera que 
la llei "és un pas insuficient". En un comunicat, l'associació acusa 
el Ministeri de Treball d'haver anat "cedint, amb el pas del temps, 
a gran part dels postulats de la patronal" i haver anat "eliminant i 
rebutjant totes les propostes" que havien fet els sindicats.

https://www.ridersxderechos.org/?p=3260
Adjuntem comunicat complet

5.  Presentació i aprovació de la memòria econòmica i 
d’activitats 2020

La Montse Ramirez presenta la memòria econòmica i la d’activitats
i s’aprova per unanimitat.

6- Torn obert de paraules, comentaris i preguntes

-Bicihub, de la mà de Biciclot participarà de la  Festa de la Bici, tot i

que l’Ajuntament no està dedicant  els esforços que calien i està sent

d’un to molt fluix en la seva organització.

Estarem presents  en  la  fira  entitats  que  es  realitzarà  al  Pg  Lluis

companys. També estaran presents altres entitats del Bicihub, com

En Bici sense edat.

-El mateix està passant en la organització del triple congrés de la Bici,

encara que aquí és la Generalitat que no respon com s’esperava. 

En Xavi Prat fa un resum de les reunions d’organització i que no hi ha

pressupost per activitats socials. Des de Biciclot i amb el suport de
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Bicihub s’han organitzat, pel dissabte al matí 9 octubre, activitats i

xerrades al carrer davant de Bicihub, a les aules i  espai social.  Es

convidarà  a  les  entitats  del  Bicihub  si  volen  participar  realitzant

alguna activitat. En Bici sense Edat comenta que potser podrien fer la

trobada amb altres entitats de l’Estat Espanyol que participen del seu

projecte.

Altres Activitats previstes: 

-Bicihub no participarà aquest any en el Parking day 

-Tant la Xes com Coòpolis , estan impulsant la Comissió de mobilitat i

transició  energètica.  De  fet  respon  a  accions  previstes  dintre  de

l’Estratègia d’ESS aprovada per a totes les entitats en ESSBCN2030,

de la qual Bicihub és projecte motor en el territori. 

https://essbcn2030.decidim.barcelona/

Ens emplacem a trobar-nos amb les diferents entitats presents  al

setembre per a  veure sinèrgies i possibilitats de col·laboració. 

Fi
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