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OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

L’objectiu general del procés ha estat 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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FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
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2. PROPOSTES

97 PROPOSTES PRESENTADES

61 INTERNES

que incideixen en el treball intern i en el personal d’FGC

36 EXTERNES

que incideixen en les instal·lacions i els serveis que FGC

ofereix a la ciutadania.
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3. VALIDACIÓ

VÀLIDES 14

Previstes/Existents 11

Fusionades 2

TOTAL 27

No inversions 8

Excedeixen partida procés 7

No competència FGC 4

No viables tècnicament 4

TOTAL 23

[1 repetida ]

PROPOSTES 

POTENCIALS

PROPOSTES 

DESCARTADES

61

PROPOSTES

[10 repetides ]
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3. VALIDACIÓ

VÀLIDES 9

Previstes/Existents 8

TOTAL 17

Excedeixen partida procés 11

No inversions 3

No viables tècnicament 3

No competència FGC 2

TOTAL 19

PROPOSTES 

POTENCIALS

PROPOSTES 

DESCARTADES

36

PROPOSTES
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4. VOTACIÓ

CENS – 2.002 persones 

PARTICIPACIÓ – 161 
persones (8%) 

VOTS – 483 

PARTICIPACIÓ – 278 persones

VOTS – 834 
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4. VOTACIÓ

PROJECTES INTERNS A VOTACIÓ PRESSUPOST VOTS

Crear un tràmit a l’FGC Approp per atendre sol·licituds genèriques del personal 15000 73

Millorar l’espai i l’exposició directa al sol al pati anglès de l’edifici d’oficines de 

Sarrià
20000 63

Adequar una zona de descans exterior del Centre Operatiu de Rubí 39990 60

Adequar sales de reunions amb pissarres digitals 15000 57

Equipar aules polivalents a Rubí i Martorell 15000 38

Millorar la il·luminació al túnel d’accés des de l’estació de Rubí al Centre Operatiu 

de Rubí
15000 35

Substituir la moqueta a les oficines de La Molina 34500 32

Millorar la zona de pàrquing de bicicletes i patinets del personal al Centre 

Operatiu de Rubí
20000 26

Habilitar una zona d’aparcament coberta al Centre Operatiu de Martorell 15000 20

Modernitzar les oficines d’Enclavaments de Sant Boi 39990 19

Instal·lar una porta automàtica d’accés a vies a l’estació de Monistrol Vila 18000 17

Crear un Bicibox al Centre Operatiu de Rubí 20000 17

Millorar el despatx de l’estació de Pl. Catalunya 8000 14

Dotar l’edifici d’oficines de Sarrià d’expositors per a llibres empresarials 4000 12
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4. VOTACIÓ

PROJECTES EXTERNS A VOTACIÓ PRESSUPOST VOTS

Millorar la il·luminació a l'entorn proper de les estacions de Baixador de 

Vallvidrera i Les Planes
30000 143

Millorar un pas per a persones amb mobilitat reduïda a l’estació de Balaguer 39950 139

Senyalitzar les rutes de Núria fins al cim del Puigmal 12000 108

Habilitar un espai de maternitat a Vall de Núria 20000 100

Millorar la visibilitat de les escales de l’estació de Sarrià 25000 90

Instal·lar monitors del Sistema d’Informació al Client a la part ampliada de 

l’estació de Provença
15000 81

Emetre píndoles divulgatives a l’interior dels trens 15000 81

Climatitzar l’edifici de viatgers de Balaguer i adquirir un rellotge 39990 61

Substituir les pistes de tenis per pistes de pàdel a La Molina 39500 31
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5. RESULTATS

PROJECTES INTERNS 

SELECCIONATS
COST VOTS

Crear un tràmit a l’FGC Approp per 

atendre sol·licituds genèriques del 

personal

15000 € 73

Millorar l’espai i l’exposició directa al sol al 

pati anglès de l’edifici d’oficines de Sarrià
20000 € 63

Adequar una zona de descans exterior del 

Centre Operatiu de Rubí
39990 € 60

Adequar sales de reunions amb pissarres 

digitals
15000 € 57

Equipar aules polivalents a Rubí i Martorell 15000 € 38

TOTAL 104990 €

PROJECTES EXTERNS 

SELECIONATS
COST VOTS

Millorar la il·luminació a l'entorn proper de 

les estacions de Baixador de Vallvidrera i 

Les Planes

30000 € 143

Millorar un pas per a persones amb 

mobilitat reduïda a l’estació de Balaguer
39950 € 139

Senyalitzar les rutes de Núria fins al cim 

del Puigmal
12000 € 108

Habilitar un espai de maternitat a Vall de 

Núria
20000 € 100

Millorar la visibilitat de les escales de 

l’estació de Sarrià
25000 € 90

Instal·lar monitors del Sistema 

d’Informació al Client a la part ampliada 

de l’estació de Provença

15000 € 81

Emetre píndoles divulgatives a l’interior 

dels trens
15000 € 81

Climatitzar l’edifici de viatgers de Balaguer 

i adquirir un rellotge
39990 € 61

TOTAL 196940 €
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SEGUIMENT

Finalitzem aquí el procés participatiu de la primera edició dels

Pressupostos Participatius!

Però, el procés no acaba, doncs des d’FGC ara s’inicia el procés

d’execució dels projectes seleccionats.

I es vol fer amb la col·laboració del personal intern que ha elaborat

aquests projectes, garantint així que l’execució final s’ajusta a la idea

inicial que va tenir la persona que va presentar el projecte.

A banda, s’informarà periòdicament del desenvolupament de

l’execució de cadascun dels projectes.



Moltes gràcies


