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El personal d’FGC i la ciutadania escullen 13 
projectes per destinar els primers 
pressupostos participatius de la companyia 
 

• Més de 400 persones han votat per decidir a quines propostes 
s’invertiran 300.000 euros del pressupost d’inversió de la companyia 
 

• Els 13 projectes més votats proposen actuacions de millora als centres 
de treball de Sarrià, Rubí i Martorell, millores en diferents estacions de 
la xarxa d’FGC o nous sistemes d’informació a les persones usuàries  
 

 

 
Més de 400 persones han participat en el procés de votació. 

 
Ferrocarrils ha publicat al portal de participació ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya els resultats dels primers pressupostos participatius de la companyia. 
Més de 400 persones han participat en el procés de votació i han pogut escollir a 
quines de les 23 propostes finalistes, proposades pel personal de Ferrocarrils, es 
destina la partida de 300.000 euros del pressupost d’inversió d’FGC. 
 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2744/Retorn_Pressupostos_Participatius_FGC.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2744/Retorn_Pressupostos_Participatius_FGC.pdf
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Els 13 projectes més votats 
inclouen cinc propostes 
d’àmbit intern de la 
companyia, amb una 
incidència directa en el 
personal, i vuit propostes per 
executar millores en el servei 
que ofereix Ferrocarrils a la 
ciutadania. Així, el pressupost 
es destinarà a millores als 
centres de treball de Sarrià, 
Rubí i Martorell, actuacions en 
diferents estacions de la xarxa 
d’FGC o a nous sistemes de 
comunicació de servei amb les 
persones usuàries, entre 
d’altres. 
 
En el cas dels projectes 
interns, alguns dels que es van 
presentar no es van poder 

incloure en la fase final de votació perquè són projectes que ja s'estan realitzant, el 
que demostra la sintonia entre les necessitats detectades pel personal i la previsió 
de l'empresa en cobrir aquestes mateixes necessitats. 
 
Els projectes escollits són: 
 
Projectes interns: 
 

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

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

• Adequar una zona de descans exterior del Centre Operatiu de Rubí. 

• Adequar sales de reunions amb pissarres digitals. 

• Equipar aules polivalents a Rubí i Martorell. 
 
Projectes externs: 
 

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

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

• Senyalitzar les rutes de Núria fins al cim del Puigmal. 
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• Habilitar un espai de maternitat a Vall de Núria. 

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

• Instal·lar monitors del Sistema d’Informació al Client a la part ampliada de 
l’estació de Provença. 

• Emetre píndoles divulgatives a l’interior dels trens. 

• Climatitzar l’edifici de viatgers de Balaguer i adquirir un rellotge. 
 
La directora d’Organització i Persones d’FGC, Juliana Vilert, destaca el valor 
d’aquesta experiència pionera tant a nivell de Ferrocarrils com en l'àmbit de les 
empreses públiques de la Generalitat de Catalunya: “Hem aconseguit implicar el 
personal i la ciutadania en la presa de decisions, fer-los protagonistes tant en 
la confecció de les propostes com en la selecció de les finalistes i les que 
executarem. Volem fer protagonistes els diferents grups d’interès d’FGC, 
fomentar el lideratge participatiu i la cocreació, i els pressupostos 
participatius són una bona eina per aconseguir-ho i materialitzar-ho”. Vilert 
afegeix que “donar la paraula al personal i a la ciutadania també ens ha servit 
per reflexionar sobre les necessitats actuals de la companyia, tant a nivell 
intern com extern. Moltes de les propostes que no han estat finalment 
seleccionades ens han servit per detectar aspectes a millorar, a tenir en 
compte en futurs plans d’actuacions”. 
 
El foment del lideratge participatiu i la cocreació és un dels objectius i eixos 
principals de  l’Estratègia d’Activisme 2030 de Ferrocarrils, presentada aquest any, 
i que posiciona la companyia com una empresa activista en el foment de la 
participació, la implicació i la suma de talent de totes les persones que formen part 
de la companyia. L’objectiu és que a partir de l’any 2022, el 0,5% del pressupost 
anual d’inversió sigui definit en base al procés de pressupostos participatius. 
 
Podeu consultar els resultats complerts dels pressupostos participatius de 
Ferrocarrils en aquest enllaç. 
 
També podeu veure un resum dels projectes en aquest vídeo. 
 
 
26 de juliol de 2021  

https://participa.gencat.cat/processes/pressupostosparticipatiusFGC
https://youtu.be/tAJLBHan2KU

