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CONTEXT

L’eix #CréixerAmbLesPersones de l’Estratègia d’Activisme d’FGC,

el repte 2.1 té com objectiu impulsar processos de cocreació

innovadors que permetin la participació, la implicació, la suma de

talent i el lideratge participatiu de totes les persones que formen

part d’FGC.

En el marc d’aquest repte, neix la voluntat de dur a terme els

primers pressupostos participatius d’una empresa pública, com

eina que permeti promoure la participació i implicació de totes les

persones d’FGC i dels grups d’interès en la presa de decisions.
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OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

L’objectiu general del procés és implicar i fer protagonistes als diferents grups

d’interès d’FGC en la decisió sobre l’objecte d’una part del pressupost

d’inversió de l’empresa.

I els objectius específics:

1. Integrar als diferents grups d’interès d’FGC en la codecisió d’actuacions

amb afectació tant interna com a nivell de territori.

2. Construir una cultura de participació i d’innovació oberta a través de la

pràctica que integri a tots els grups d’interès d’FGC.

3. Fomentar la reflexió sobre les necessitats presents a nivell intern i

territorial entorn els serveis oferts per FGC en concret, i la mobilitat en

general.
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BASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU

ÒRGANS DEL PROCÉS

• Comissió de coordinació

• Comissió tècnica

PRINCIPIS

• Transparència

• Publicitat

• Claredat

• Accés a la informació

• Neutralitat institucional

• Primacia de l’interès col·lectiu

• Diversitat

• Debat públic

• Igualtat i no discriminació

• Inclusió

• Eficàcia

• Protecció de les dades de caràcter

personal

• Rendició de comptes.

PARTIDA ECONÒMICA

Partida màxima de 300.000 € per a dedicar-la a

l’execució de les propostes que surtin escollides

dels pressupostos participatius, distribuïda en

base al següent criteri:

• 80.000 € per executar propostes que afectin a

l’organització i funcionament intern d’FGC, amb una

incidència directa en el personal intern.

• 220.000 € per executar propostes del servei, amb una

incidència directa en la ciutadania i la resta de grups

d’interès.
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FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
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1. DIFUSIÓ

OBJECTIU

Presentar i donar a conèixer el procés participatiu a tots els grups d’interès

d’FGC i, principalment, al personal intern de l’empresa com a col·lectiu que

assumirà el protagonisme durant la següent fase del procés.

DESENVOLUPAMENT

• Procés de comunicació dirigit a tot el personal intern d’FGC i sessions

virtuals informativa internes.

• Campanya comunicativa cap a l’exterior per tal que la ciutadania i la resta

de grups d’interès puguin conèixer el projecte.

Març i abril de 2021
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2. PROPOSTES

OBJECTIU

Promoure i facilitar l’elaboració i presentació de projectes d’inversions per dur

a terme al llarg del 2021-2022, per part del personal intern d’FGC.

ÀMBITS DE LES PROPOSTES

• Intern d’FGC, fent propostes que afectin el treball intern.

• Extern del servei, fent propostes que afectin les instal·lacions i els serveis

que FGC ofereix a la ciutadania.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

• Cada persona treballadora d’FGC podrà presentar un màxim de dues

propostes, una d’àmbit intern i una d’àmbit extern.

• Presentació a través del formulari virtual al portal del personal.

activisme@fgc.catDel 9 al 25 d’abril de 2021

mailto:activisme@fgc.cat
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2. PROPOSTES

activisme@fgc.cat

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

1. Elaborades per personal contractat d’FGC.

2. Referents a inversions, com poden ser: arranjaments i millores a les

dependències de personal, arranjaments a les estacions per millorar el

confort dels clients, millores d’il·luminació en passos inferiors i entorns

d’estacions, instal·lació de nou mobiliari a les estacions o millora de

l’actual (bancs...).

3. Amb un cost màxim de 15.000 € (IVA exclòs) per a les propostes de

subministrament i serveis i de 40.000 € (IVA exclòs) per a les propostes

d’obres.

4. Viables a nivell jurídic i tècnic.

5. Incloses dins els àmbits competencials d’FGC.

6. Identificades amb les dades de contacte de la persona que fa la

proposta, per poder resoldre possibles dubtes.

mailto:activisme@fgc.cat
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3. VALIDACIÓ

OBJECTIU

Validar per part de la comissió tècnica que les propostes presentades

compleixen els criteris establerts.

DESENVOLUPAMENT

• Depuració de les propostes presentades que permeti, si s’escau,

identificar-ne de repetides o d’altres que generin dubtes i que comportin

consultes a les persones que las han proposat per poder-ne fer una

valoració correcta.

• Revisió de que totes les propostes compleixin els criteris, fent un càlcul

aproximat del cost que pot suposar cada proposta.

• Elaboració i difusió dels resultats de la validació a través del web

corporatiu d’FGC i personalitzadament al personal intern que hagi

presentat propostes.

Maig de 2021



OBJECTIU

Obrir a la participació de tota la ciutadania la decisió entorn quines propostes

de totes les vàlides seran executades.

DESENVOLUPAMENT

• Votació de les propostes d’àmbit intern

El personal d’FGC podrà votar en línia un total de tres propostes referents a l’àmbit

intern, les que considerin més interessants tenint en compte el benefici comú de les

persones que formen part de l’empresa.

• Votació de les propostes d’àmbit extern

La ciutadania resident a Catalunya de 16 anys o més, així com les persones que

formin part de la resta de grups d’interès d’FGC podran votar en línia un total de tres

propostes d’àmbit extern, aquelles que considerin que poden ser més interessants i

que puguin donar resposta a necessitats i mancances de les activitats i serveis

d’FGC al territori o a necessitats i mancances dels diferents grups d’interès.
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4. VOTACIÓ

14 de juny a l’11 de juliol de 2021.
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5. RETORN

OBJECTIU

Donar conèixer l’impacte dels resultats i de la participació i, per tant, fer un

rendiment de comptes del procés participatiu.

DESENVOLUPAMENT

• Sessió informativa adreçada a tots els grups d’interès d’FGC en general i

de forma específica a totes les persones que hagin participat en el

procés.

• Difusió dels resultats a través dels canals interns i externs de

comunicació d’FGC.

• Facilitació a totes les persones participants de la valoració del procés.

Juliol de 2021



Moltes gràcies


