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 Presentació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’ABS La Roca del Vallès entenem la salut, no tan sols com absència de malaltia, sinó com a benestar 

físic, emocional, psicològic, social... en totes les esferes que afecten a la salut de la persona. 

 

Per tant l’abordatge de la salut, ha de ser des de tots aquests aspectes, treballant coordinadament amb els 

agents implicats, i des d’una atenció individualitzada i/o comunitària, segons el problema de salut i les 

necessitats de cada persona.  

 

Durant aquest any 2017, hem tingut noves incorporacions a l’equip, als qui se’ls transmet dia a dia, el 

funcionament i les línies estratègiques de l’EAP La Roca del Vallès: 

 visió en l’Atenció Primària de la Salut Comunitària en la nostra pràctica diària, amb el Pla de 

desenvolupament Comunitari (PdC) de la Torreta, i el Projecte ComSalut. 

 la recerca i investigació clínica, com a valor afegit a la nostra pràctica clínica habitual. 

 

Tot plegat, no seria possible sense la implicació i entusiasme de tot l’equip, professionals assistencials i no 

assistencials. Moltes gràcies. 

 

 

 

Dra. Verónica Ferrer Valls 

Directora ABS La Roca del Vallès 
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Fets rellevants 2017  
 

Aliances i acords 

 amb el territori 

 Coordinació territorial Primària: reunions amb les direccions dels proveïdors territorials  

 Primària: ICS, ABS La Roca i Hospitalària HGG 

on s’arriba a acords i es fa el seguiment d’aquests, amb el fi comú de millorar els procediments 

d’accés als usuaris i el bon funcionament del Sistema Sanitari. 

 Seguiment CatSalut del Pacte i objectius Territorials. 

 Comissions Territorials CatSalut:  

 Codi Sèpsia 

 Comissió Urgències 

 Traumatologia 

 Farmàcia 

 Salut Mental Comunitària 

 Sociosanitària 

 Accessibilitat. 

 Constitució d’una Comissió territorial Vallès Oriental, d’atenció al Ciutadà 

 Comitè operatiu UCIES del Vallès Oriental (VO) 

 Reunions d’atenció al ciutadà / Regió sanitària CatSalut. 

 Comissió de coordinació Oficina de farmàcia CatSalut  

 Guies internivells: treballar algoritmes Primària-Hospital: tractament del dolor, MPOC, cardiologia. 

 Participació en les Rutes i Guies clíniques territorials 

 Ruta del PCC al territori del VO 

 Ruta de Demència al territori VO 

 Guia territorial de MPOC 

 Guia territorial Dolor crònic no oncològic 

 amb el municipi 

 Reunions de coordinació amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 

 Participació en els Plans Municipals: 

 Pla d’incendis 

 Pla vulnerabilitat de l’habitatge 

 Pla de drogues 

 Pla violència de gènere 

 Pla de joventut 

 Coordinació i col·laboració amb les quatre Escoles del municipi amb xerrades, tallers i altres activitats. 

 Col•laboració: la referent de salut i escola del l’ABS amb la tècnica de drogues del municipi. 

 Reunions de coordinació amb les Residències del municipi: Fundació Vallès Oriental (usuaris amb 

discapacitats psíquica i física) i Residència Sant Jordi (usuaris amb patologia Salud Mental) 

 

Col·laboracions 

 Col•laboració en el Pla territorial de Pediatria, CatSalut. 

 Federació espanyola contra el càncer (FECEC) 

 Oncovallès (associació psicològica d’ajuda al malalt oncològic)  

 Associació d’ Alcohòlics anònims del Vallès Oriental  

 Banc de sang i teixits  

 Grup de lactància del Vallès  

 Col•laboració amb l’associació espanyola de “Juntos contra el cáncer” 
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 Organització 
 

 

El Servei Català de la Salut, ens responsable de l’atenció sanitària de cobertura pública a Catalunya, té 

contractada la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària del municipi de La Roca del Vallès al Consorci 

de Salut i Social de Catalunya (CSC). 

 

El CSC és un ens públic, de caràcter local i naturalesa associativa, que té entre les seves finalitats promoure 

la prestació de serveis de salut i d’atenció social, des dels sistemes de responsabilitat pública. El CSC gestiona 

els serveis d’atenció primària de salut de La Roca del Vallès, des de l'1 de desembre de 2002. 

 

El conjunt de professionals assistencials i no assistencials que desenvolupen les activitats d’atenció primària 

de salut per a la població de La Roca del Vallès és l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de La Roca del Vallès.  

 

L’ABS La Roca del Vallès organitza la seva activitat en tres centres: el CAP Vicenç Papaceit, el Consultori 

Local La Torreta i el Consultori Local Santa Agnès de Malanyanes. 

 

 

Cartera serveis  

 Medicina familiar i comunitària  

 Infermeria familiar i comunitària 

 Pediatria 

 Salut sexual i reproductiva 

 Odontologia 

 Podologia 

 Petita cirurgia, infiltracions 

 Suport psicològic a la infància (CSMIJ Granollers) 

 Psiquiatria adults (CSMA Benito Menni) 

 Psicologia adults (CSMA Benito Menni) 

 Programes de promoció i prevenció de la salut 

 Exploracions complementàries: ECG, espirometries 

 Consultories d'endocrinologia 

 Consultories reumatologia 

 Consultoria salut mental d'adults 

 Consultoria Psicologia infantil 

 Control del tractament anticoagulant oral 

 Serveis socials (servei prestat per l'Equip d'Atenció Social de l'Ajuntament de La Roca del Vallès) 
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Organigrama (gener 2018) 
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 Àrea de referència 
 

 

El territori 
 

 Municipi de La Roca del Vallès  

 Comarca del Vallès Oriental 

 3 nuclis urbans  

 Superfície: 36,9 km² 

 Regió Sanitària Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La població 
 

 Padró municipal (2017): 10.536 habitants (font població Idescat) 

 Població assignada (2017): 10.159 persones (font població RCA) 

 Hospital de referència: Hospital General de Granollers 
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 L’ABS La Roca en xifres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7.207 

 persones 
ateses 

65.558 visites 

+4.669 tècniques 
infermeria 

26 

professionals 

Durada 
mitjana 

visita 7,1’ 

Retard 
acumulat 

7,5’ 

+5 
professionals 
col.laborador

s 

+6 
professionals 

externs 

1 psiquiatra/ CSMA  
1 psicòloga / CSMIG 
1 endocrí /HGG 
1 reumatòleg 
1 podòleg 
 
 
 

4 treb. socials /Ajuntament 
1 administratiu /Ajuntament  
1 llevadora /ICS   

Cost 
recepta 

9,59 € 

Cost 
usuari 

114,45€  

IQF índex 

de qualitat 
farmacèutica 

90 
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 Activitat assistencial 
 
Equip d’Atenció Primària  
 

Població assignada 2017: 10.263 (font població RCA) 

Població assignada atesa   

Edat 2015 2016 2017 

0-14 1.932 1.785 2.061 

15-64 5.223 5.091 7.966 

>64 anys 1.518 1.505 1.693 

Total 8.673 8.381 11.720 

 

Nombre de visites / activitats  

 2015 2016 2017 

Medicina família 30.546 30.335 30.366 

Pediatria 4.113 3.793 3.480 

Odontologia 6.072 6.215 5.705 

Infermeria 23.285 22.042 28.887 

Tècniques infermeria - - 4.817 

Treball social 3.456 1.065 919 

Podologia 408 308 277 

U. Investigació 273 362 367 

Altres 3.380 7.074 - 

Psicologia infantil  - - 8 

Psiquiatria adults  - - 89 

Coordinació 3 1 6 

Total 74.239 73.773 78.033 

 

Nombre visites per professionals 
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Unitat de Salut Comunitària ABS La Roca del Vallès 

 L’ABS forma part del Grup Estable de Salut Comunitària Sector Sanitari del Vallès Oriental (GESC-

VOR). 

 L’ABS forma part del Projecte ComSalut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Va ser una de les 16 àrees Bàsiques escollides per a participar en el projecte COMSalut. per a 

desenvolupar una nova reorientació del sistema sanitari, mitjançant la promoció i implantació de la 

Salut Comunitària (SC) i suport per l’Estratègia nacional de l'atenció primària i salut comunitària 

(ENAPISC). 

 La Unitat de Salut Comunitària està gestionada per una metgessa de família, una infermera i la 

directora del centre, es realitzen:  

 reunions de coordinació setmanals 

 reunions de coordinació amb l’Equip d’Atenció Primària, mensuals 

 reunions de coordinació amb la direcció de l’ABS, trimestrals 

 Participem en la Comissió Tècnica Salut Comunitària ENAPISC, per a la elaboració de la guia 

d’actuació en Salut Comunitària en Atenció Primària de Salut.  

  

 Activitats 

Projecte 

COM Salut: 

Salut i 

Comunitat 

 

 Coordinació del Projecte COMSalut a la nostra ABS participant en: 

- Comissió permanent del projecte amb reunions mensuals. 

- Comissió d’acompanyament del projecte, reunions mensuals. 

- Reunions mensuals Grup motor i Taula ComSalut al municipi. 

- Finalització i presentació a la població del Diagnòstic Comunitari (DXC) de 

l’estat de Salut de la població de La Roca del Vallès: treballar DXC quantitatiu 

i qualitatiu (recollida de dades de diferents fonts, enquestes, grups 

poblacionals i professionals...) 

 Jornada comunitària per prioritzar les línies futures d’actuació. 

En les enquestes s’arriba al consens de treballar amb els joves en  

“espais de trobada, d’oci i d’addiccions” 

línies estratègiques d'aspectes de benestar i salut vots 

 joves: espais de trobada, oci, addiccions 1r 

 benestar emocional amb visió personal, familiar i comunitària 2n 

 hàbits i actituds saludables: alimentació, activitat física, civisme… 3r 

 voluntariat, implicació amb la comunitat 4t 

 potenciar el treball en xarxa i la cohesió poblacional 5è 

 Difusió del projecte i formació: 

- Presentació i comunicació d’un pòster, al Congreso Nacional de Activos para 

la Salud Comunitaria de la Escuela Andaluza de Salud Pública: “Proyecto 

ComSalut - La Roca del Vallès”. Granada, maig 2017. 

- Presentació a la Jornada del CSC: “La Salut Comunitària al Territori”. 

“L’experiència de dos anys de COMSalut ABS La Roca del Vallès”. 
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 Activitats 

  Formació: 

1. Curs ”Perspectives i eines per a la implementació de la prescripció social des 

de l’Atenció Primària “. 

2. Taller: Cerca d’intervencions en evidència per a la Intervenció Comunitària.  

3. Taller: Eines bàsiques per a la avaluació d’intervencions en Salut Pública. 

4. XIII Jornada xarxa AUPA: Bones pràctiques en Salut Comunitària. Cervera, 

novembre 2017. 

5. Curs online CAMFiC Salut Comunitària, 40 hores. 

6. Taller: La Participació en processos de Salut Comunitària. 

Actuem Units 

Per a la Salut 

(AUPA) 

 L’ABS forma part del nucli impulsor de la Xarxa AUPA, que és referent per a el 

projecte COMSalut. 

 Assistència a les reunions i a la jornada anual celebrada a Cervera el 2017. 

 Membre actiu de la coordinació. 

Prevenció de 

la Salut 
 Vacunacions escolars als nens/es de 6è de primària de les escoles del municipi. 

 Revisions bucodentals a les escoles del municipi. 

 Revisions bucodentals als usuaris de la Fundació Vallès Oriental (discapacitats 

físiques-psíquiques). 

 Salut bucodental a les embarassades. 

 Xerrades d’hàbits saludables i alimentació a les escoles del municipi. 

 Xerrades educació sexual a les escoles. 

 Portes obertes del CAP per a les escoles. 

 Xerrades informatives de la Vacunació Grip als Casals d’avis del municipi. 

 Activitat Cop de la Calor: S.Socials i EAP La Roca 

 Programa Salut i Escola a l’IES de La Roca.  

- La infermera referent del programa Salut i Escola, es coordina amb la 

tècnica de drogues del municipi per realitzar xerrades periòdiques a l’IES, 

tractant el tema de les drogues i emocions. 

- La infermera referent imparteix xerrades de drogues als 2-3 mesos de les 

primeres edicions, per tal de fer el seguiment. 

- Xerrada de presentació i educació sanitària sobre la Grip. 

- Presència al patis per propiciar l’apropament a la infermera referent i 

detectar casos que precisin la seva ajuda. 

- Consulta virtual amb els joves de l’IES. 
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 Activitats 

Promoció de 

la Salut 
Participació activa en el Pla de Desenvolupament Comunitari/PIC, amb una visió 

intergeneracional, amb activitats en format setmanal, quinzenal, mensuals i anual, a 

La Torreta/La Roca del Vallès. Reunions d’abordatge i seguiment: 

- Nucli impulsor / reunions setmanals  

- Grup comunitari / reunions mensuals  

- Grup institucional / reunions semestrals  

 Projecte 2016-18 “Actius per Salut”: conèixer i treballar actius de Salut al barri. 

Treballar amb les diferents comissions del Pla Comunitari amb activitats 

periòdiques. 

 Comissió pre-adolescents: nens i nenes de 10 a 12 anys. “grup de 15-20 nens 

de l’escola del barri”. Grup gestionat per una tècnica. 

- Objectiu: oferir eines per aprendre, compartir, donar, rebre, debatre, amb 

referència a la salut emocional. 

- Sessions quinzenals; dimarts de 13:30 h a 15:00 h a l’escola de la Torreta. 

 Gent gran: “Envellir de forma saludable”, treball intergeneracional en diferents 

espais i àmbits. Grup autogestionat i amb seguiment d’un tècnic. 

 Comissió d’infància: amb la frase “per educar a un nen/a, cal la tribu sencera”, 

s’ha creat un espai per a pares/mares amb l’objectiu de treballar hàbits i actituds 

saludables, envers als infants. 

- Reunions quinzenals / dijous de 15:00 a 16:30 h.  

- Grup autogestionat i amb seguiment d’un tècnic. 

 Espai Dona:  

- “Cafè tertúlia”: espai on es treballa la salut emocional, hàbits, i actituds 

saludables, de les dones > 50 anys.  

 Sessions setmanals / dimarts de 15:00 a 17:00 h a Can Tàpies.  

 Grup que compagina l’autogestió, amb la intervenció de sessions guiades 

per professionals assistencials i no assistencials. 

- “Temps de dones”. Espai per compartir coneixements, experiències de 

dones de 20 a 35 anys. Sessions mensuals d’octubre a juny.  

 Grup autogestionat i amb seguiment d’un tècnic. 

Altres  Projecte “Què fer quan apareix el càncer a la feina”, programa de suport a usuaris 

que han patit o pateixen una malaltia oncològica i tornen a la feina. FECEC 

(Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer) i Atenció Primària Territorial, 

amb participació de l’EAP de l’ ABS La Roca.  
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Serveis complementaris ABS La Roca 
 

Resum activitat. 2015-2017 

Servei 2015 2016 2017 

Odontologia  2.609 2.444 2.975 

Podologia  94 134 137 

 

 

 

Farmàcia 

 S’han realitzat millores estructurals i tècniques al Dipòsit de Medicaments del CAP La Roca. 

 Preparació i enviament de comandes de medicació. 

 Control i registre d’estupefaents. 

 Seguiment qualitatiu i quantitatiu de la despesa farmacèutica, segons indicadors IQF (Índex de 

Qualitat de la prestació Farmacèutica) i DMA. 

 

Indicador qualitatiu sintètic IQF = 90 

 

Receptes de Farmàcia any 2017. Indicadors quantitatius 
  

 

  

Nombre 
envasos 

2017 

Nombre 
envasos 

2016 

Increment 
envasos 

2017/2016 

Import 
líquid 
2017 

Import líquid 
2016 

Increment 
2017/ 2016 

Envasos 
AIU 

Increment 
envasos 

AIU 

% Import 
líquid AIU s/ 
Total Import 

líquid 

% RE 
(acumulat) 

132.430 132.285 0,11 1.275.664 1.251.361 1,94 1.879 -3,14 4,91 99,48 
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Professionals     
 

 

La plantilla de l’ABS La Roca del Vallès està formada per 28 professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals N.  hores 

Metges de família 5,5 8.994 

Pediatres 1,5 2.000 

Odontòlegs 3 1.326 

Infermers de MF 4,5 7.912 

Infermers de PD 1,5 2.000 

Treballador social 1 1.606 

Treballadors administratius 7 9.498 

Tècnic especialista 1 827 

Higienista 1 836 

Podòleg 1  141 

Director/a 1 1.488 

 Total 28 36.628 
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Formació 

Durant el 2017, els professionals de l’ABS La Roca han participat en diverses accions formatives que s’han 

dut a terme al mateix CAP o en seus externes. 

 

 Accions formatives 

Cursos Atenció a la Infància (infermeria) 

 Com ser un bon facilitador (direcció) 

 Determinacions hemolitzades (metges i infermeres) 

 Formació de Drets i Deures (indicador CatSalut 2017) 

 “Eines bàsiques per a l’avaluació d’intervencions en salut pública”, / (direcció / metge/ 

infermera / secretaria) 

 Neuropediatria, (Pediatra) 

 Odontopediatria hospitalària “cirurgia oral en odontopediatria” (odontologia)  

 Orientació dels trastorns d’aprenentatge en la consulta / Atenció Primària (pediatra) 

 Prevenció del risc biològic (metges, infermeres i administratius) 

 Curs sobre Planificació de decisions anticipades (PDA) a Catalunya (metges i infermeres) 

 Retinopatia diabètica (metges i infermeria) 

 Sessió del Dr. Suris; Osteoporosi i prevenció de fractures 

 Trastorn de la pubertat (pediatra) 

 Sessions internes de pediatria dirigides als professionals assistencial del CAP 

  Sessió plagiocefàlia posicional versus craneosinostosis 

 Test de cribratge de TDAH i dislèxia  

 Sessió “Quan és una bronquiolitis. Valoració gravetat bronquiolitis / Cas; Quan s’ha de 

derivar la bronquiolitis a l’hospital” 

 Curs “Perspectives i eines per a la implementació de la prescripció social des de l’Atenció 

Primària”. 

 Taller: Cerca d’intervencions en evidència per a la Intervenció Comunitària 

 Curs online Camfic Salut Comunitària  

 Taller: La Participació en processos de Salut Comunitària. 

Jornades Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia “Actualització en patologia de cardiologia més 

prevalent a la comunitat”(metges) 

  XIII Jornada de Salut “La Salut pública en mans de tots”. Granollers. Participació en la taula 
rodona “Treballant amb la Comunitat”. 

 Fundació Tic Salut, mapa de tendències 

 Jornada Transport Sanitari 

 Jornada presentació protocol de violència masclista Comarcal 

Presentació Protocol Violència Masclista Municipal 

 XIII Jornada xarxa AUPA “Bones pràctiques en Salut Comunitària”. Cervera, novembre 2017 

Altres  Sessió de treball i seguiment de Qualitat /Acreditació 2015 

Formació i informació de l’Associació d’alcohòlics anònims del territori als professionals de 
l’EAP 
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Ciutadà 
 

 

 

Opinions 
 

De les més de 7.207 persones ateses l’any 2017 a l’ABS La Roca del Vallès, hi han hagut 12 reclamacions,  

2 suggeriments i 1 agraïment: 

 

Motiu reclamació  
CAP Vicenç 

Papaceit 

Sta. Agnès de 

Malanyanes 
La Torreta 

Assistencials 3 0 1 

Tracte 3 0 0 

Informació (proves, diagnòstics, 

tràmits, tractaments...) 
0 0 0 

Organització o tràmits 3 1 1 

Agraïments 1 0 0 

Suggeriments 1 0 1 
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 Recerca, Innovació i Docència 
 

 
Recerca 

Unitat de recerca i investigació clínica 

La Unitat de Recerca i investigació clínica de l'ABS de La Roca del Vallès treballa per establir formes d’anàlisi 

i aplicació de millores als seus centres. 

El treball que desenvolupa, obeeix a la voluntat d'oferir una atenció de qualitat als ciutadans, fer seguiment i 

control dels pacients i difondre informació a la comunitat, fomentant l’eficiència. 

 

Estudis iniciats any 2017 
Subjectes 

inclosos 

PICASSO 

 Assaig clínic, doble cec, aleatoritzat, controlat amb placebo per avaluar 

l'eficàcia i seguretat de la combinació de condroïtina sulfat i l’hidroclorur 

de glucosamina en pacients afectes d’artrosis de mans. 

17 

PT010005 

 Estudi aleatoritzat, doble cec, multicèntric i de grups paral•lels per avaluar 

l'eficàcia i seguretat de PT010 en comparació de PT003 i PT009 per les 

exacerbacions de la MPOC durant un període de tractament de 52 

setmanes en pacients amb MPOC de moderada a molt greu. 

3 

SUSTAIN 10 

Codi protocol: 

NN9535-4339 

 Eficàcia i seguretat de semaglutida una vegada a la setmana en 

comparació de liraglutida una vegada al dia com a tractament 

complementari d'1-3 antidiabètics orals (ADO) en pacients amb diabetis 

tipus 2 (SUSTAIN-10).  

17 

Estudis en curs 
Subjectes 

inclosos 

CAROLINA 

 Assaig multicèntric, grup internacional, aleatoritzat, paral•lel, doble cec 

estudi per avaluar la seguretat cardiovascular de linagliptina front 

glimepirida en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 2 en alt risc 

cardiovascular. 

5 

HZ 056 

 Estudi de vacunació creuada amb la formulació liofilitzada de la vacuna 

de subunitats davant del Herpes Zòster de GSK Biologicals, en subjectes 

que prèviament van rebre placebo en els estudis zòster-006 i zòster-022. 

23 

HZ 049 

 Estudi que valora l'eficàcia, la seguretat i la immunogenicitat de GSK HZ 

en una fase Biologicals IIIb, d'etiqueta oberta, l'estudi de seguiment a llarg 

termini (ZOELTFU) dels estudis zòster-006/022 i l'avaluació de les dosis 

addicionals en adults. 

25 

PIONNER 2 

 Estudi per investigar l'eficàcia i seguretat de semaglutida oral davant 

empagliflozina (Jardiance) en subjectes amb Diabetis Mellitus Tipus 2. 

Assaig de 52 de setmanes, aleatoritzat, obert i controlat amb tractament 

actiu. 

14 

CREDENCE 

 Estudi aleatoritzat, doble cec, motivat pels esdeveniments controlat amb 

placebo i multicèntric dels efectes de canagliflozina en els resultats renals 

i cardiovasculars en subjectes amb Diabetis Mellitus tipus 2 i nefropatia 

diabètica. 

7 
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Estudi finalitzat i tancat 

CTT 116855 

 A Fase III, 52 setmanes, aleatori, doble cec, 3-braç d'estudi de grups paral•lels, la 

comparació de l'eficàcia, seguretat i tolerabilitat de la dosi fixa de combinació triple FF 

/ UMEC / VI amb la dosi fixa de doble combinacions de FF / VI i UMEC / VI, tots 

s'administra una vegada al dia al matí a través d'un inhalador de pols seca en subjectes 

amb malaltia pulmonar obstructiva crònica. 

 
 

Proposta estudi nou 

 Estudi clínic obert, randomitzat, de grups paral•lels per avaluar l'efecte del Sistema d'Inhalador 

Connectat (CIS) en adherència a Relvar/*Breo ELLIPTA teràpia, en pacients asmàtics amb control 

pobre. 

Centre Seleccionat inici del 2018 

 

 

Visites d’inici 

 

PT010005 

 
Assistència de tot l’equip de 

la Unitat d’Investigació, sub-

investigadors i professionals 

d’infermeria 

 

PICASSO 

 

SUSTAIN 10 

 

 

 

Reunions d’investigadors  

               estudi                                                    lloc i data                                assistents 

 

HERPES 

ZÒSTER 056 

Barcelona, octubre 2017 
Verónica Ferrer, Mercè Pérez, 

Lourdes Santafé, Mireia Parrado 

 

PT010005 Viena, juny 2017 Mercè Pérez, Mireia Parrado 

 

SUSTAIN 10 Londres, maig 2017 Mercè Pérez, Lourdes Santafé 
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  Formació als professionals 

Curs de Bona Pràctica Clínica (GCP): és la certificació estàndard INTERNACIONAL per a dissenyar, 

conduir, registrar i informar d’assaigs clínics. Prové l’assegurament públic que els drets, la seguretat, el 

bon tracte i el benestar del subjectes seran protegits com declara la Declaració de Hèlsinki i que totes 

les dades i els seus resultats seran reals i creïbles. 

Tot l’equip de la Unitat d’Investigació, Sub-investigadors i professionals d’infermeria estan acreditats a 

data abril 2017. 

Proveïdor Nom de l’estudi Subjectes que participen 

 

 
CAROLINA 5 

 
CREDENCE 7 

 

 

CTT 116855 11 

HERPES ZÒSTER 056 49 

HERPES ZÒSTER 049 24 

 SUSTAIN 10 17 

PIONNER 2 15 

 

PICASSO 17 

 

 PT010005 3 

 

 

SUBJECTES de la nostra Àrea Bàsica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABS La Roca del Vallès 
 

 
Memòria 2017 

20 

 
 
 
 
Professionals de l’equip d’Atenció Primària que han participat directament en la Unitat d’Investigació Clínica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovació  

 Ampliar la visió comunitària a la nostra pràctica assistencial, docència i recerca. 

 Incorporar la Recerca a la pràctica clínica diària. 

 Treball conjunt amb l’Associació Obertament en el Projecte “Lluita contra l’estigma en Salut Mental”. 

 

 

Docència 

 Inici de tres alumnes de pràctiques, en col•laboració amb el servei de teleassistència. 
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 Indicadors de qualitat assistencial 
 

 

Resultats del contracte amb el CatSalut     
 

                          Pendent d’avaluació objectius CatSalut   

Objectius de línia assistencial Estàndard Resultat 

nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb la vacuna 

triple vírica 
90%  

població de 15 anys o més i menor de 70 anys, assignada, atesa i amb 

factors de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables 
40%  

Durada dels episodis d’IT no superi el temps òptim/ estàndard establert, 

segons diagnòstic i professió, en un determinat % mínim d’episodis 

causats per contingència comuna deguda a malalties del sistema 

osteomuscular, malalties mentals i traumatismes i causes externes 

Incrementar 

el 2016 
 

% mínim de contactes d’atenció primària notificats al CMBD-AP, 

finançats pel CatSalut, dels pacients residents a altres CCAA tinguin les 

dades d’identificació correctes 

90%  

% mínim de població assignada i atesa que sol•licita l’accés a LMS 6%  

Prevalença mínima d’obesitat en població de 6-14 anys assignada i 

atesa durant l’any registrat a la història clínica d’atenció primària (HCAP) 
>5%  

% mínim de població de 60 anys o més assignada correctament 

vacunada contra la grip estacional 
>50%  

 
 

Resum Informe Central de resultats 2016 

Dades generals 

Indicador Valor Catalunya 

Població assignada 10.155  

Població assignada (%) 0-2 anys 3,7 5,9 

Població assignada (%) 75 anys o més 6,3 9,2 

Població assignada atesa (%) 80,4 77 

Població assignada atesa (%) 0-2 anys 77,2 93,9 

Població assignada atesa (%) 15 anys o més 77,2 75,5 

Població assignada atesa (%) 75 anys o més 100 100 

Nombre de visites per habitant 4,8 6,3 

Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip 5,4 8 

Percentatge de visites dels pacients de 0-2 anys 3,7 5,9 

Percentatge de visites dels pacients de 75 anys o més 16,7 23,7 

Percentatge de visites població no assignada sobre total visites 3,6 4,7 

Mitjana dies per incapacitat laboral 30,6 31,3 

Mediana dies per incapacitat laboral 5 5 
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Adequació 

Indicador Valor Catalunya 

Taxa d'urgències (per ABS) 519 475,2 

Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS) 8,7 10,9 

Hospitalitzacions per MPOC per 1.000 h. (per ABS) 0,9 2,3 

Hospitalitzacions per ICC per 1.000 h. (per ABS) 1,45 1,0 

Taxa Usuaris polimedicats(>=18 ATC) (taxa per 100.000 estandarditzat) 52,1 20,5 

Índex de qualitat de prescripció farmacèutica 84 62 

 

 

Efectivitat 

Indicador Valor Catalunya 

Visites per pacient amb grip 1,2 1,5 

Prevalença atesa de DM 2 (%) 7,9 10,3 

Consumidors d'antidiabètics orals (%) 5,7 8,1 

Taxa d'hospitalització per complicacions DM 4,7 6,6 

Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%) 19,1 27,0 

Consumidors d’antihipertensius (%) 22,5 29,1 

Prevalença atesa de colesterol elevat (%) 25,1 19,2 

Consumidors d'hipocolesteremiants (%) 13,7 18,7 

Taxa d'hospitalització per ictus 3,6 2,7 

 

 

Eficiència 

Indicador Valor Catalunya 

Nombre de receptes per usuari (estandarditzat) 24 27 

Despesa farmacèutica pública per usuari (estandarditzat) 257,9 298,1 

Cost per pacient tractat amb antidiabètics (estandarditzat) 106,1 201,2 

Cost per pacient tractat amb antihipertensius (estandarditzat) 63,6 74,2 

Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat) 81,4 75,4 

Cost per pacient tractat amb antidepressius (estandarditzat) 81,7 95,3 
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Dades econòmiques 
 

Ingressos i despeses 
                                                                                                     Ingressos activitat assistencial 

Ingressos activitat assistencial           complementària 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de pèrdues i guanys Projectes Sanitaris i Socials, S.A. 

 

Inversions 
Conceptes de les Inversions 

 

 

 

 

 
 

Activitat assistencial Ingressos 2017 Ingressos 2016 

 pública 1.579.060 1.547.146 

 complementària 268.841 219.056 

Total 1.847.901 € 1.766.202 € 

 2017 2016 

 Import net de la xifra de negocis  1.847.901,39 1.766.202,33 

 Aprovisionaments -495.843,86 -472.599,87 

 Consum de mercaderies -53.884,81 -45.853,20 

 Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles -8.603,63 -8.461,48 

 Treballs realitzats per altres empreses -433.355,42 -418.285,19 

 Altres ingressos d'explotació  102.472,75 72.032,80 

 Despeses de personal  -1.176.323,77 -1.083.475,99 

 Sous, salaris i assimilats  -932.181,17 -863.909,33 

 Càrregues socials  -244.142,60 -219.566,66 

 Altres despeses d'explotació  -215.464,68 -250.050,58 

Serveis exteriors  -192.701,96 -185.581,09 

Tributs -22.762,72 -62.590,96 

Pèrdues deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 0,00 -1.878,53 

 Amortització de  l'immobilitzat  -15.257,18 -14.741,24 

 Altres resultats -285,06 0,00 

 Resultat d’Explotació 47.199,59 17.367,45 

 Resultat financer 2.596,92 3.075,95 

 Resultat abans d’impostos 49.796,51 20.443,40 

 Impostos sobre beneficis -12.209,01 -4.358,26 

 Resultat de l’exercici  37.587,50 16.085,14 

Concepte inversió 2017 2016 

Mobiliari i equips oficina 1.720 € 0 € 

Equip procés informació 1.584 € 17.129 € 

Altra immobilitzat material 0 € 16.850 € 

Total 3.304 € 33.979 € 
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CAP Vicenç Papaceit 

Plaça de l’Era, s/n 

08430 la Roca del Vallès 

Tel. 938 424 432 

Fax 938 424 438 

absroca@consorci.org 

www.absroca.consorci.org 

 

Consultori Local la Torreta  

Josep Torelló, s/n 

08430 la Torreta 

Tel. 938 424 432 

Fax 938 611 420 

absroca@consorci.org 

www.absroca.consorci.org 

 

Consultori Local Santa Agnès de Malanyanes 

Migjorn (cantonada Pau Casals) 

08430 Santa Agnès de Malanyanes 

Tel. 938 424 432 

absroca@consorci.org 

www.absroca.consorci.org 

 

 


