2022
Presentació

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.
Aquest segueix sent el marc que guiarà la segona edició dels
pressupostos participatius d’FGC, com eina per seguir promovent
la participació i implicació de totes les persones d’FGC i de la
ciutadania en la presa de decisions.

2

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:
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1.

Integrar al personal d’FGC en la codecisió d’inversions amb afectació interna i a
externa a nivell territorial.

2.

Integrar a les persones de la resta de grups d’interès d’FGC en la codecisió
d’inversions amb afectació territorial.

3.

Construir una cultura de participació i d’innovació oberta a través de la pràctica que
integri a tots els grups d’interès d’FGC.

4.

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.

RENDICIÓ DE COMPTES
Abans d’iniciar la segona edició i en base al principi de transparència que
regeix el procés participatiu, cal donar comptes envers els projectes que van
resultar guanyadors de l’edició passada.

PROJECTES INTERNS

Projecte
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Seguiment

Adequar sales de reunions amb pissarres digitals

Finalitzada

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

Finalitzada

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

Finalitzada

Equipar aules polivalents a Rubí i Martorell

Finalitzada

Adequar una zona de descans exterior al Centre
Operatiu de Rubí

Executant-se

RENDICIÓ DE COMPTES
PROJECTES EXTERNS

Projecte
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Seguiment

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

Finalitzada

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

Finalitzada

Instal·lar monitors del Sistema d’Informació al Client (SIC) a la
part ampliada de l’estació de Provença

Finalitzada

Emetre píndoles divulgatives a l’interior del tren

Finalitzada

Climatitzar l’edifici de viatgers de Balaguer i instal·lar-hi un
rellotge

Finalitzada

Habilitar un espai de maternitat a la Vall de Núria

Finalitzada

Millorar la il·luminació de l'entorn proper a les estacions de
Baixador de Vallvidrera i Les Planes

S’està pendent del subministrament de
material però es finalitzarà al 2022

Senyalitzar les rutes de Núria fins al Puigmal

Per poder executar el projecte, ha
d’haver finalitzat la temporada d’esquí

PARTIDA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
PARTIDA ECONÒMICA
Partida màxima de 662.899 € per dedicar-la a l’execució de les propostes que surtin
escollides dels pressupostos participatius, distribuïda en base als següents criteris:
Segons àmbit en el que incideixen i àrea de treball

Àmbit extern

Àmbit intern

57%

19%

2% 4%

Línies Metropolitanes
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7%

Lleida - La Pobla de Segur

Turisme

11%

FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU

7

Març – Abril 2022

Maig – Agost 2022

DIFUSIÓ

VALIDACIÓ

Octubre 2022
RETORN

PROPOSTES

VOTACIÓ

EXECUCIÓ

Abril 2022

Setembre – Octubre 2022

A partir novembre 2022

1. DIFUSIÓ
OBJECTIU
Presentar i donar a conèixer el procés participatiu a tots els grups d’interès
d’FGC.
DESENVOLUPAMENT
•

Procés de comunicació interna que permeti arribar a tot el personal d’FGC, que
culminarà en una sessió virtual informativa.

•

Campanya comunicativa cap a l’exterior per tal que la ciutadania i la resta de grups
d’interès puguin conèixer el projecte de Pressupostos Participatius d’FGC i participarhi des de l’inici.

Març i abril de 2022
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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 2022-2023.

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. Les podran presentar a través del formulari virtual
disponible al portal del personal d’FGC o a través de l’aplicació d’FGC Approp (des de
la secció participa).
Cada persona usuària dels serveis d’FGC, així com la ciutadania en general, podrà
presentar una proposta d’àmbit extern. Les podran presentar a través del portal
participa.gencat.cat

De l’1 al 30 d’abril de 2022
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activisme@fgc.cat

2. PROPOSTES
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
1.

Referents a inversions. Es considera inversió quan es destina a l’adquisició d’un bé o
servei que augmenta el valor de l’empresa (els actius), és a dir, que no es consumeix
i desapareix, sinó que perdura en el temps. Així, el bé o servei ha de tenir una vida
útil superior a un any, i si es destina a un bé que ja forma part d’FGC, serà
considerat inversió si li allarga la vida útil. Per exemple: arranjaments i adequacions
a les dependències de personal, arranjaments a les estacions per millorar el confort
dels clients, adequacions de la il·luminació en passos inferiors i entorns d’estacions,
instal·lació de nou mobiliari a les estacions o adequació de l’actual (bancs,
marquesines ...).

2.

Preferentment, amb un cost màxim de 60.000 € (IVA exclòs) per a les propostes de
subministrament i serveis i de 80.000 € (IVA exclòs) per a les propostes d’obres i
amb uns costos d’explotació assumibles a llarg termini per a garantir la sostenibilitat
del projecte.

3.

Viables a nivell jurídic i tècnic i compatibles amb l’estratègia empresarial.

4.

Incloses dins els àmbits competencials d’FGC.

5.

Identificades amb les dades de contacte de la persona que fa la proposta, per poder
resoldre possibles dubtes.

activisme@fgc.cat
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2. PROPOSTES
APRENEM DE L’EXPERIÈNCIA
Propostes vàlides
1.

“Instal·lació d'una porta automàtica
telecomandada per fer el tancament
obertura de la estació de Monistrol vila”

2.

3.

4.
5.

6.
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Propostes no vàlides
1.

“Crear o millorar en la zona dels pàrquings
d'empleats, amb un lloc on poder aparcar
bicicletes i patinets”

“Col·locar marquesines per a prevenir de la
pluja i el sol tant en la baixada de l'estació a
l'andana com en la totalitat de l'andana”. No
és viable tècnicament donat que l’amplada de
l’andana és insuficient.

2.

“Aparcament per a bicicletes i patinets
elèctrics per a les companyes i companys
que treballem al Centre Operatiu de Rubí i
Martorell”

“Creació d'una plataforma interna que tingui
com a objectiu estimular la pràctica d'activitats
esportives i culturals entre els treballadors
d'FGC”. No és una inversió.

3.

“Adequació dels passos de via 1 a via 2 de
l'estació de Balaguer”

“Que es torni a fer el lot de Nadal”. No és una
inversió

4.

“Pla de foment dels llocs de treball flexibles i
la conciliació laboral”. No és una inversió

5.

“Tenir una sala de descans a l'estació de
Lleida-Pirineus”. No és competència d’FGC.

i
i

“Instal·lar monitors del Sistema d’Informació
al Client a la part ampliada de l’estació de
Provença”
“Substituir les dues pistes de tenis per dues
de pàdel de la Molina”

activisme@fgc.cat

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
les 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,
del participa.gencat.cat i personalitzadament a les persones que hagin presentat
propostes.

Maig – Agost de 2022
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4. VOTACIÓ
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, a través de la plataforma interna, un total de
tres propostes referents a l’àmbit intern, aquelles 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
El personal d’FGC i 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, a través del participa.gencat.cat, 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.

Del 15 de setembre i el 16 d’octubre de 2022
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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.

Octubre de 2022
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6. EXECUCIÓ
OBJECTIU
Dur a terme els projectes guanyadors del procés.
DESENVOLUPAMENT
•

Per cada proposta guanyadora, la comissió de seguiment assignarà una persona de
l’àrea responsable de l’execució que s’encarregarà d’informar periòdicament del
avanços a la comissió de seguiment.

•

Durant el procés d’execució es mantindran informades les persones que van fer les
propostes per facilitar la seva col·laboració en la execució.

•

En els supòsits que l’execució final comporti un desviament de més o de menys
inversió de la prevista inicialment, la comissió de seguiment haurà d’autoritzar el
moviment del romanents entre projectes, tot respectant el límit màxim establert.

A partir de novembre de 2022
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FAQS
•

Una proposta referent a una aplicació en línia o una aplicació SIC es considera una inversió?

Sí i durant la passada edició es poden consultar exemples d’aquest tipus de propostes.
•

Es possible consultar les propostes que es van presentar l’any passat?
Es poden consultar al portal participa.gencat.cat a través del següent enllaç:
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2693/Informe_validaci%C3%B3_Pres_P
art_FGC.pdf

•

Si una mateixa persona té més d’una proposta i només en pot presentar una d’externa i una
d’interna, què fa amb la resta?
Pot compartir les propostes que no pot presentar amb altres companys i companyes i fomentar que
se les facin seves també i que les puguin presentar com a propostes de grup.

•

Un organisme, associació o entitat també pot presentar propostes?
Poden presentar propostes externes persones particulars, grups de persones, entitats o
organismes. En el cas que es presentin en nom d’un grup, entitat o organisme, l’ha de presentar
una persona representant del mateix indicant l’ens al que representa al final del formulari.

•

Es poden adjuntar documents o imatges al formulari de propostes?
Sí, el formulari permet adjuntar documents i imatges. Només cal tenir en compte les indicacions
sobre la grandària dels arxius que es poden adjuntar.
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FAQS
•

Com podem saber el que costa la proposta que fem? Cal demanar pressupostos?

No cal indicar el cost de la proposta que es fa si no es disposa de la informació. La comissió tècnica
serà l’encarregada de calcular-ne el cost aproximat, demanant, si convé, pressupostos externs.
•

Només es podran votar propostes internes del centre de treball propi?
El personal d’FGC podrà votar un total de 3 propostes internes de qualsevol centre de treball. No hi
ha obligació de votar només les de la pròpia explotació.

•

No es poden escollir més de tres propostes internes, donat que ja es diferencia l’explotació a
la que fan referència?
Cal prioritzar les 3 propostes, siguin del centre de treball que siguin, que es considerin més
interessants i útils, tant en relació a l’àmbit intern com a l’extern.

• El pressupost destinat a cada explotació és tancat?
Quan es tanqui el procés de votacions, i també durant la fase d’execució, la comissió de
coordinació podrà decidir la transferència de sobrants de les partides dels projectes que no
consumeixen l’import previst, a altres projectes que sobrepassin el cost, sense que aquest fet pugui
incrementar el límit màxim global. El que està tancat és el pressupost global.
• Si es tenen dubtes al llarg del procés, a través de quin canal es poden fer consultes?
A través del correu electrònic activisme@fgc.cat
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