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EXEMPLES DE PROPOSTES VIABLES

Aquests exemples, així com la resta, estan trets de les propostes recollides en l’anterior edició.

• 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

• 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

• 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

PROPOSTES INTERNES PROPOSTES EXTERNES
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EXEMPLES DE PROPOSTES NO VIABLES

No viables a nivell tècnic o legal

• 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.

Concretament, no era viable tècnicament donat que l’amplada de l’andana és insuficient.

• Espai polivalent a les oficines - Sala de desconnexió

• Als efectes d'ajudar a prevenir el sedentarisme del personal d'FGC (principalment, del 

personal d'oficines), es podrien habilitar espais per a la pràctica de l'esport.

Concretament, no eren viables tècnicament doncs no es disposa d’espais físics disponibles.

• Adaptar l’antiga estació de Sabadell Rambla per ús a les festes nadalenques.

Concretament, no era viable tècnicament doncs és un centre de formació i no ho permet.
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EXEMPLES DE PROPOSTES NO VIABLES

No viable doncs no són inversions

• Recuperar els concerts de música tradicional a l'estiu en diferents espais de l'entorn de 

Núria, Sant Gil, Santuari, rebuda de viatgers a l'estació.

• Creació d'una plataforma interna que tingui com a objectiu estimular la pràctica d'activitats 

esportives i culturals entre els treballadors d'FGC.

• Fer cursos de llenguatge de signes al treballadors d'FGC Per ser una empresa més inclusiva 

i poder comunicar-nos amb persones sordes o altres discapacitats que necessitin dirigir-se 

amb llenguatge de signes.

• Que es torni a fer el lot de Nadal

• Pla de foment dels llocs de treball flexibles i la conciliació laboral

• Eliminar netejadors de superfícies i papers de neteja
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EXEMPLES DE PROPOSTES NO VIABLES

No viable doncs no són compatibles amb l’estratègia empresarial

• Habilitar una oficina de confecció de pensionistes a la línia Llobregat-Anoia, aprofitant un 

local comercial d'alguna estació que estigui en desús.

Concretament, no era compatible amb l’estratègia empresarial doncs el model d'FGC és que 

els clients enviïn les sol·licituds i documentació per altres vies.

No viables doncs no són competència d’FGC

• Aprofitar els quilomètrics espais infrautilitzats al marge de les línies fèrries, fora de la urbe de 

la ciutat, per implementar amples vies per la bici acord amb la gran demanda que actualment 

hi ha al voltant de les grans urbes com la zona metropolitana de Barcelona.

• Tenir una sala de descans a l'estació de Lleida-Pirineus.

• Instal·lar plaques fotovoltaiques al pàrquing de Pla de Vilanoveta (línia Lleida-La Pobla) per 

poder alimentar punts de recàrrega de corrent alterna per cotxes elèctrics




