GSS presenta la nova targeta identificativa
multiservei per als seus treballadors
La iniciativa, pionera en el seu àmbit, neix dins el projecte del Pla de Mobilitat de
la Ciutat Sanitària que es va iniciar l’any 2009
La targeta permetrà la recàrrega de títols de transport integrat de l’ATM de l’Àrea
de Lleida
L’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que gestiona l’Hospital de Santa Maria
de Lleida, ha presentat avui, dijous 28 de juny, la nova targeta identificativa multiservei que
facilitarà als treballadors de GSS l’accés a diferents serveis i promourà el transport públic.
Pla de Mobilitat de la Ciutat Sanitària
El 21 de setembre del 2009, coincidint amb la setmana de mobilitat sostenible i segura que se
celebra a tota Europa, és va constituir la mesa de mobilitat i accessibilitat de la ciutat Sanitària
de Lleida. L’objectiu d’aquesta mesa és el seguiment i l’execució del Pla de Mobilitat i
Accessibilitat de la Ciutat Sanitària de Lleida, representat per les entitats: Ajuntament de Lleida,
ATM de l’Àrea de Lleida, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, GSS i la Universitat de Lleida,
assumint des de l’empresa pública GSS la presidència d’aquesta mesa.
Del conjunt d’actuacions previstes en aquest pla s’han dut a terme gairebé el 70%, de les que
destaquen, entre d’altres, la supressió de les barreres arquitectòniques en l’entorn del Hospital
de Santa Maria, l’eliminació de l’aparcament al seu recinte o la posada en funcionament d’un
punt d’informació de l’ATM a l’interior del centre.
Targeta Identificativa Multiservei
Avui, GSS aconsegueix una nova fita d’aquesta mesa estrenant una nova targeta identificativa
multiservei. Aquesta targeta servirà com a identificatiu del personal de GSS i, a més, es podrà
utilitzar per pagar al servei de cafeteria i vending, així com per accedir als transports integrats
de l’ATM de Lleida.
La targeta identificativa multiservei de GSS, llueix en el frontal i el revers la imatge de la façana
principal de l’Hospital de Santa Maria, d’estil noucentista coneguda per tots els ciutadans de
Lleida per la seva història i probablement una imatge arquitectònica que forma la mostra més
ortodoxa d’aquest estil a Lleida.

En el frontal, la targeta identifica els treballadors segons l’àrea a la que pertanyen i el que
realitzen: nom i cognoms, tasca i una franja de color que identifica el treballador en funció de la
seva categoria professional.
El revers disposa d’un xip de contacte que conté informació per facilitar el pagament dels
diferents serveis de l’empresa d’hoteleria i vending. També integra un segon xip que pot
emmagatzemar els títols de transport integrats que permetrà la seva utilització en els serveis de
transport públic integrats com són l’autobús urbà de Lleida, els serveis interurbans i els
Ferrocarrils de la Generalitat. És per això que la targeta comparteix la seva imatge amb la de
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida.
L’Hospital de Santa Maria disposa d’un punt a l’interior del centre on es poden recarregar els
títols integrats de l’ATM, facilitant així la seva utilització.
La integració de diferents serveis en una targeta identificativa és pionera en aquest àmbit. Per
aquesta raó s’ha decidit posar-la en funcionament pels 800 treballadors de GSS, amb la
possibilitat, més endavant i en funció dels resultats de la seva utilització i acollida, d’ampliar-la a
altres centres sanitaris.
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