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 Presentació 
 

 

Durant aquest any, s’han dut a terme iniciatives, projectes, idees i somnis que han sorgit d’objectius, 

inquietuds i necessitats de l’equip, amb la mirada cap al ciutadà.   

 

En Salut Comunitària a més del que ja tenim en marxa, s’han iniciat activitats adreçades a famílies de 

nounats i nadons, coordinant-nos amb centres educatius i diferents col.laboradors.  

Activitats dirigides a pre-adolescents i adolescents, coordinant-nos amb el centre educatiu, depenent de 

l’etapa de desenvolupament del jove. 

 

Pel que fa a recerca aquest any hem tingut assajos clínics en marxa i noves propostes per iniciar nous 

projectes, sempre engrescadors, liderats per la Unitat d’Investigació i Recerca de l’ABS, amb un treball 

conjunt de tot l’equip. 

 

Ha sigut un any de plantar llavors i també de recollir fruits. Aquesta feina no seria possible sense un equip 

que treballa diàriament amb entusiasme, i que fan que aquest Projecte, que es diu ABS La Roca, sigui 

possible!  

 

Gràcies equip 
 

 

Verónica Ferrer Valls 

Directora ABS La Roca del Vallès 
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 Organització 
 

 

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 2019) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direcció de l’equip està a càrrec d’una metgessa de familia que compatibilitza les tasques directives amb 

l’assistència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Professionals N.  

Metges de família 6 

Pediatres 1,5 

Odontòlegs 3 

Infermers de MF 4,5 

Infermers de Pediatria 1,5 

Treballador social 1 

Treballadors administratius 7 

Tècnic especialista 1 

Higienista 1 

Podòleg 1 

 Total 27,5 
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Aliances i acords 

 amb el territori 

 Coordinació territorial Primària: reunions amb les direccions dels proveïdors territorials  

 Primària: ICS, ABS La Roca i Hospitalària Hospital General de Granollers (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. 

 Comitè operatiu UCIES del Vallès Oriental (VO) 

 Reunions d’atenció al ciutadà / Regió sanitària CatSalut. 

 Comissió de coordinació Oficina de farmàcia CatSalut  

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

 Participació en les Rutes i Guies clíniques territorials 

 Ruta del Pacient Crònic Complex (PCC) al territori del VO 

 Ruta de Demència al territori VO 

 Guia territorial de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) 

 Guia territorial Dolor crònic no oncològic 

 

 amb el municipi 

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

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

 

 

 

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” 

 Conveni col•laborador amb la Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC) en referència de les pràctiques de 2n curs d’infermeria. 

 Projecte Futur amb IES La Roca del Vallès. 
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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 (2018): 10.666 habitants (font població Idescat) 

 Població assignada (2018): 10.263 persones (font població RCA) 

 Hospital de referència: Hospital General de Granollers 
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Activitat assistencial 
 
 
Equip d’Atenció Primària 
 

Població assignada 

Tall oficial RCA 2017-2018 2017 2018 
Variació 

18/17 

Població assignada a l’EAP La Roca del Vallès 10.263 10.607 3,35% 

 

 

Activitat de l’EAP La Roca 2017-2018 

  2017  2018*  

 Visites totals 46.553  51.739  

Població 

Població assignada 10.263  10.506  

Població < 15 a 1.870 18% 1.759 17% 

Població > 74  655 6% 679 6% 

% població atesa 76,7  76,8  

Visites 

Visites 44.838  49.733  

Visites/pacient 5,7  6,2  

 % pacients > 74  >12 visites 36,8  36,0  

Visites de pacients no assignats a l'EAP 1.715 3,7% 2.006 3,9% 

% visites amb motiu consulta en blanc o erroni 0,0  13,8  

Visites per 

professional 

assistencial 

Metges de família 15.033 32,3% 21.161 40,9% 

Pediatres 2.949 6,3% 3.150 6,1% 

Odontòlegs 4.764 10,2% 3.178 6,1% 

Infermers 23.807 51,1% 24.250 46,9% 

Treballadors socials -  -  

Tipus de 

visita 

Visites al Centre 41.660 89% 49.555 84% 

Visites Domiciliàries 922 2% 4.733 8% 

Visites Telefòniques 1.315 3% 1.137 2% 

Visites TIC 2.656 6% 3.596 6% 

 

Font: Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades de l'Atenció Primària (CMBD-AP)   

                                                 
*
 Al març del 2018 canvi d’estació clínica d’OMI a eCAP 
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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 i 

és una de les 16 àrees Bàsiques que participen 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 

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

 de coordinació amb la direcció de l’ABS, trimestrals 

 del Pla Comunitari PIC (Pla d’Intervenció Comunitària)  

 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.  

 Projecte ComSalut 

El dijous 21 de juny 2018, la Dra. Moreno i Maite Romera infermera, com a referents de la Unitat de 

Salut Comunitària de l’ABS de La Roca del Vallès, van assistir al tancament de curs del Grup 

d’Acompanyament del Projecte ComSalut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Ens van acompanyar Carmen Cabezas, subdirectora General de Promoció de la Salut del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; Josep Maria Pons, responsable de Relacions 

Institucionals i Programes de la Secretaria de Salut Pública i Josep Lluís de Peray, consultor de salut 

pública i comunitària, que va presentar l’evolució fins al moment del projecte, després de visitar i 

avaluar els 16 Equips d’Atenció Primària seleccionats per aquest Projecte ComSalut. 
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 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. 

Treball i desenvolupament de projectes sobre la línia prioritzada a la jornada 

comunitària. “ Els joves: espai de trobada, d’oci i d’addicció” 

 Inici del programa de Prescripció social formant l’equip, difonent la prescripció 

social a diferents entitats i serveis de la població de La Roca del Vallès  

 Promoció, difusió i creació de la base d’Actius per Salut, del nostre municipi. 

 Jornada / Espai de participació comunitària: plenaris semestrals on es va fent el 

seguiment del Pla Comunitari i es finalitza amb un sopar de germanor. 

Actuem 

Units Per a la 

Salut (AUPA) 

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

COMSalut. 

 Reunions i jornades anuals 

 Membre actiu de la coordinadora. Tallers de: 

 massatge infantil  

 prevenció de la grip i el refredat    

 sol pelvià  

 BLW i alimentació complementària  

Prevenció de 
la Salut 

 Vacunacions/campanya vacunal als nens de 6è de primària de les escoles del municipi. 

 Revisions dentals escolars a la línia de 1r,3r i 5è de primària i 1r de la ESO. 

 Revisions dentals al pacients de la Fundació Vallès Oriental per disminuïts psíquics / 

Residència de Valldoriolf.  

 Salut bucodental a les embarassades. 

 Xerrades informatives a la població en referència a la onada de calor (POCS) ubicats 

al CEM (Centre Esportiu Municipal) de La Roca.  

 Xerrades campanya vacunació de la grip als Casals dels avis del municipi. 

 Programa Benvingut Nadó  

Tots els dijous al CAP Vicenç Papaceit, es realitza una activitat guiada per una 

infermera, on el control de pes del nadó, permet interactuar entre les mares 

primerenques i expressar les seves experiències i dubtes. 
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Promoció de 
la Salut 

Participació de forma activa en el Pla de Desenvolupament Comunitari /Procés d’Intervenció 

Comunitària (PDC/PIC) a La Torreta/La Roca del Vallès:  

 Espais de treball del PDC/PIC La Torreta: 

 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.  

Treball amb les diferents comissions del Pla Comunitari amb activitats periòdiques. 

 Projecte amb els pre-adolescents (10-12 anys) Grup d’uns 15-20 nens i nenes de 

l’escola del barri. Objectiu: donar eines: aprendre, compartir, donar, rebre, debatre,... 

salut emocional. Sessions quinzenals els dimarts a l’Escola de La Torreta. 

 Comissió d’infància: Grup autogestionat amb seguiment d’un tècnic. 

 Per educar a un nen infant cal la tribu sencera, reunions setmanals.  

 Espai de pares amb els seus fills, per treballar hàbits i actituds saludables cap 

als infants.  

 Espai Dona:  

 “Cafè tertúlia”. Salut emocional i hàbits i actituds saludables. Dones >50 anys. 

Del 15 setembre al 14 juny, sessions setmanals el dimarts Can Tàpies. Grup que 

compagina l’autogestió amb la intervenció de sessions fetes per professionals. 

Activitats 

comunitàries 

durant el 

2018 

 Setmana de la Dona: març 2018, coordinació diferents entitats: 

 Cafè tertúlia: dones en la història. 

 Taller: manualitat personalitzada.  

 Tancament setmana amb un Dinar amb totes les dones. 

 Setmana Solidària: colaboració amb presos de la presó de Quatre Camins maig 2018 

amb el projecte “Quatre Camins Solidari”  

 tallers infantils solidaris. Mandala solidària  

 xerrada col·loqui amb l’associació “Quatre Camins Solidari”. 

 teatre solidari “El cafè tertúlia“  

 berenar solidari-comunitari postres del mon 

 Espai de participació comunitària: plenaris semestrals on es va fent el seguiment del 

Pla Comunitari i es finalitza amb un sopar de germanor. 

 XII Certamen Literari “Petits relats de la nostra vida”. Recull de la memòria popular. 

Promoure la progressió de les persones. grup de treball de la Cultura i la Memòria 

popular del PDC/PIC La Torreta. 

 IX Setmana per la Salut 2018: 

 Taller d’experimentació: “la infermera no fa por”. Escola bressol La Torreta. 

 Grup “Cafè tertúlia: Actius x Salut” 

 V caminada per l’activitat física “A La Roca ens movem”  

 Classe oberta de gimnàstica passiva casal d’avis. 

 Dia Mundial de la Salut “Actius x Salut” actiu emocions. Treball de 4 emocions 

bàsiques: l’alegria, la tristesa, la por i la ràbia, a través de la musica i el ball. Gimcana 

saludable a l’escola, berenar saludable. 

 Difusió: facebook del Pla Comunitari, cartells. 

 Setmana sense fum! 28-31 maig 2018 Accions i promoció l’ABS. 
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Farmàcia 

 Control i registre d’estupefaents. 

 Preparació i enviament de comandes de medicació. 

 Seguiment qualitatiu de la prescripció i quantitatiu de la despesa farmacèutica 

 

Indicador qualitatiu sintètic IQF = 73 punts 

Receptes de Farmàcia any 2018. Indicadors quantitatius 
  

 

 IV Setmana “Sensibilitzacio sobre els riscos consum alcohol” 

 Xerrada: “Com et relaciones amb l’alcohol ? Atura’t i pensa”.  

 Concurs dibuixos relacionat amb consum OH i punts de llibre  

 Sessió amb el grup de preadolescents del PIC “Juga les teves cartes” 

  Xerrada sobre el consum d´alcohol Grup Cafè Tertúlia. 

 Sessió per a mares i pares: Consum davant dels menors 

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

 Coneixement de l’entorn de l’IES. 

 Treballar el hàbits i actituds saludables. 

 Coordinar les actuacions amb els recursos educatius  

 Promoure la progressió dels alumnes i ajudar que esdevinguin persones.  

 Promoure les relacions constructives i de respecte.  

 Xerrades prevenció drogues i estades patis per anar fent pressa de contactes:  

 13 xerrades de presentació del projecte d’infermeria de Salut i Escola 2018, a les 13 

línees existentes entre la ESO i batxillerat de l’espai educatiu de l’IES de La Roca  

 40 tallers guiats per la infermera en referència a: 

 Addiccions 

 Alimentació  

 Drogues 

 Sexualitat 

 Begudes energètiques 

 Emocions I i Emocions II 

 Programa Educar per a la Salut amb les escoles del municipi 

Coordinació entre l’ABS i la comunitat educativa dels CEIPS del municipi.  

 Xerrades:  

 Hàbits i actituds de vida saludables a 2n i 4t de Primària  

 Desenvolupament puberal 6è Primària  

 Hàbits higiènics bucodentals 1,3, 5è Primària 

 Coneixement de l’entorn: 

 Jornada de portes obertes al casal d’avis 1-2n Primària, novembre. 

 Jornada portes obertes CAP 1-2n Primària, febrer. 

 Festa de Sant Ponç i les plantes remeieres, 11 maig. Planteig al jardinet del CAP 

de la Torreta 1- 2n Primària. 

 Promoció de la Activitat Física i l’Esport (PAFES) 

Nombre 
envasos 

2018 

Nombre 
envasos 

2017 

Increment 
envasos 

2018/2017 

Import 
líquid 
2018 

Import líquid 
2017 

Increment 
2018/ 2017 

Envasos 
AIU 

Increment 
envasos 

AIU 

% Import 
líquid AIU s/ 
Total Import 

líquid 

% RE 
(acumulat) 

136.039 132.430 2,75% 1.292.062 1.275.664 1,28% 4.673 13,03% 8,51% 99,14% 
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Formació 
Durant el 2018, 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 

Formació: “Bones Pràctiques clíniques“, en la participació del Estudi del promotor GSK, dirigit als 

professionals d’atenció a l’usuari i amb la participació de tot l’equip administratiu  

Gestió Administrativa (participació de tres professionals)  

ECAP: Formació sistema de funcionament CIS Cotxeres 

Prevenció de riscos laborals 

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social  

Curs de formació de formadors del programa Salut i Escola  

Sessió interna “Prescripció Social “  

Sessions de pediatria Internes dirigides als professionals sanitaris, impartides pel pediatra:  

 Formació pediatría: “ Desenvolupament Psicomotor en nens “  

 XIV “Curso de valoración y manejo del paciente quemado – Adulto y Pediátrico” 

 “Exantemas Maculo papulosos” 

ECAP video-formacions: Centre formador ICS.  

 La Meva Salut. Accés a menors. Vídeo Formació 

 Procediment d’activació d’eConsulta a través de LMS  

 eConsulta i infermeria  

 Com conèixer la llista d'espera 

Assistència de dos professionals de l’àmbit d’infermeria com membre del Tribunals TFG UIC Infermeria 

Abordatge del consum de l’alcohol a l’Atenció Primària  

Actuación frente a síntomas generales inespecíficos  

Cirugía oral en odonto-pediatria  

 Compartint bones pràctiques en promoció de l’activitat física 

Curs de formació continuada per tutors clínics de pràcticum  

Formació Àpats en família  

Formació Atenció en Primària  

Formació EPI + EVAC2 Emerfoc  

Formació Nova edició curs Referents IT 

El poder de les imatges .Millora la teva organització elaborant mapes mentals 

Identificació de signes i símptomes inicials del càncer d’ovari i maneig de la sospita diagnòstica a l’AP.  

Importància de la infecció latent en el control de la Tuberculosi 

Simplificació de diabetis 

V curs d’Actualització en Dermatologia per Atenció Primària HUGTiP 

 Sessions internes de treball i formació  

 Sessions de coordinació EAP,investigació, comunitària,(mensuals);  

 Consultories:  endocrino  / psiquiatria infantil / psiquiatria adults  

 Sessió de coordinació i estaments setmanals  

 Sessions de formació de pediatria dirigides pel Dr. Cornelis Van Tartwijk (pediatra EAP la Roca)  

 Sessions de reumatologia   

 Sessions de treball ECAP 

 Sessions del Comitè de Qualitat dirigides per la Sra. Aina Blanch 

Jornada 

 Jornada d’actualització en Odontologia (ACEBA)   
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Ciutadà 
 

 

 

Opinions 
 

A l’any 2018 a l’ABS La Roca del Vallès, hi han hagut 12 reclamacions, 1 suggeriment i 2 agraïments: 

 

Motiu reclamació  
CAP Vicenç 

Papaceit 

Sta. Agnès de 

Malanyanes 
La Torreta 

Assistencials 1 0 0 

Tracte 0 0 0 

Informació (proves, diagnòstics, 

tràmits, tractaments...) 
2 0 0 

Organització o tràmits 5 0 4 

Agraïments 2 0 0 

Suggeriments 1 0 0 
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 Unitat de Recerca 
 

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. 

 

 

C. Estudis finalitzats i tancats 
Persones 

incloses 

 

 Estudi de vacunació creuada amb la formulació liofilitzada de 

la vacuna de subunitats davant del Herpes Zòster (HZ / seu) 

de GSK Biologicals (GSK 1437173A) en subjectes que 

prèviament van rebre placebo en els estudis zòster-006 i 

zòster-022 

L’estudi HZ 056 23 

A. Estudis iniciats 
Persones 

incloses 

 
 Estudi d’immunogenicitat, reactogenicitat i seguretat de diferents 

formulacions de la vacuna antimeningocòccica conjugada ACWY 

de GSK Biologicals (GSK3536820A i Menveo) administrada a 

adolescents i adults joves sans de 10 a 40 anys d’ edat. 

L’estudi MenACWY 20 

 
 Estudi observador ceg per avaluar l’eficàcia, seguretat, 

reactogenicitat i immunogenicitat de la vacuna experimental 

GSK3277511A de GSK Biologicals administrada a pacients amb 

MPOC. 

L’estudi NTHI MCAT-002 2 

 
 Estudi observacional per avaluar la fragilitat dels subjectes durant 

els estudis  ZOSTER-006 i ZOSTER-022 i l’eficàcia enfront  a HZ, 

la  immunogenicitat i la seguretat de la vacuna HZ/su segons 

l’estat de fragilitat 

L’estudi HZ-064 105 

  

B. Estudis en curs 
Persones 

incloses 

 

 Estudi que valora L'eficàcia, la seguretat i la immunogenicitat de 

GSK HZ /la seva vacuna GSK1437173A en una fase Biologicals 

IIIb, d'etiqueta oberta, l'estudi de seguiment a llarg termini 

(ZOELTFU) dels estudis 110390/113077 (zòster-006/022) i 

l'avaluació de les dosis addicionals en els adults grans??? 

L’estudi HZ 049 25 

 
 Estudi obert, aleatoritzat i de grups paral·lels, per avaluar l’efecte 

del sensor per a l’inhalador (CIS) sobre l’adherència al tractament 

amb Relvar/Breo ELLIPTA en pacients asmàtics 

inadequadament controlat 

L’estudi GSK 207040 7 
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C. Estudis finalitzats i tancats 
Persones 

incloses 

 
 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. 

L’estudi PICASSO 17 

 
 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 

EPOC durant un període de tractament de 52 setmanes en 

pacients amb EPOC de moderada a molt greu 

L’estudi PT010005 3 

 

 Eficàcia i seguretat de semaglutida 1,0 mg una vegada a la 

setmana en comparació de liraglutida 1,2 mg una vegada al 

dia com a tractament complementari d'1-3 antidiabètics orals 

(ADO) en pacients amb diabetis tipus 2 (SUSTAIN-10).  

 Codi de protocol: NN9535-4339 

L’estudi Sustain 10 17 

 

 Un 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. 

                               L’assaig Carolina 5 

 

 Estudi aleatoritzat, doble cec, motivat pels esdeveniments 

controlat amb placebo i multicèntric dels efecte de 

canagliflozina en els resultats renals i cardiovasculars en 

subjectes amb Diabetis Mellitus tipus 2 i nefropatia diabètica. 

L’estudi CREDENCE 7 

 
 
 

D. Propostes d’estudis nous 

 

 Estudi Efectivitat clínica de Fluorat de Fluticasona/Bromur 

d’Umeclidini/Vilanterol en un sol inhalador TRELEGY/ELLIPTA en 

comparació amb teràpies triples en diferents dispositius no-ELLIPTA en 

pacients amb MPOC en teràpia habitual. 

L’estudi INTREPID 

 

 Assaig clínic de fase III, multicèntric, aleatoritzat, amb observador ceg i 

controlat amb placebo per avaluar la recurrència d’herpes zòster i la 

reactogenicitat, seguretat i immunogenicitat de la vacuna enfront l’herpes 

zòster (HZ/su) de GSK Biologicals quan s’administra por via intramuscular en 

una pauta de 0 i 2 mesos a adults de 50 anys o més amb un episodi previ d’ 

herpes zòster. 

L’estudi HZ-062 



ABS La Roca del Vallès 
 

 
Memòria 2018 

17 

D. Propostes d’estudis nous 

 

 Assaig clínic per a comparar NNC0148-0287 C (insulina 287) enfront insulina 

glargina U100, ambdues en combinació amb metformina, amb o sense 

tractament amb  inhibidors de DPP-4 i amb o sense tractament amb inhibidors 

de SGLT2, en subjectes amb diabetis mellitus tipus 2 sense tractament previ 

amb insulina. 

L’estudi NN1436-4465 

 
 Seguretat I eficàcia de la molècula NNC0113-2023 versus placebo I 

semaglutida oral en subjectes amb diabetis mellitus tipus 2.  

 L’estudi NN9023-4537 

 

 

E. Reunions d’investigadors  

                      estudi                                                lloc i data                                 assistents 

GSK 

MENACWY Madrid, Juny 2018 
Xavier Alpiste, Lourdes 

Santafè 

GSK 

Estratègies 

compartides 
Barcelona, Octubre 2018 

Verónica Ferrer, Mercè 

Pérez, Lourdes Santafè 

 

PIONEER 2 Barcelona, Octubre 2018 
Mercè Pérez, Lourdes 

Santafè, Marta Pujol 

GSK Intrèpid 

 Madrid, Novembre 2018 
Lourdes Santafè, Mireia 

Gallardo 

 

F. Visites d’inici   

GSK MENACWY  Assistència de tot l’equip de la 

Unitat d’Investigació, sub-

investigadors i professionals 

d’infermeria. 

GSK NTHI MCAT-002 

HZ 064 

 

G.   Formació als professionals 

Curs de Bona Pràctica Clínica (GCP): Es la certificació estàndard INTERNACIONAL per 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 2018. 
  



ABS La Roca del Vallès 
 

 
Memòria 2018 

18 

 Indicadors de qualitat assistencial 
 

 

Resultats del contracte amb el CatSalut  2018 
 

                             

Objectius de línia assistencial Estàndard Resultat 

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

triple vírica 
95% 98,68% 

mínim % de visites d’atenció primària notificades al Conjunt Mínim de 

Base de Dades d’Atenció Primària (CMBD-AP), de pacients residents a 

altres CCAA tinguin el primer problema de salut correctament informat 

90% 98,6% 

mínim % de visites d’atenció primària notificades al CMBD-AP, amb el 

primer problema de salut correctament informat 
100% 100% 

Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) 67 73 

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

LMS 
10% 11,97% 

mínim % de població assignada de 65 anys o més correctament 

vacunada contra la grip estacional 
60% 62,34% 

mínim % de població de 6 a 14 anys assignada i atesa amb avaluació 

d’obesitat 
95% 95,23% 

durada dels episodis d’IT no superi el temps òptim establert, segons 

diagnòstic, edat i CNO (codi nacional d'ocupació), en un determinat % 

mínim d'episodis causats per contingència comuna deguda a malalties 

del sistema osteomuscular, malalties mentals, traumatismes/causes 

externes i símptomes o signes no classificats 

52% 56% 

 
 
 

Resum Informe Central de resultats 2017 
 

Dades generals 

Indicador Valor Catalunya 

Població assignada 10.159  

Població assegurada 0-2 anys (%) 2,4 2,7 

Població assegurada 0-14 anys (%) 18,4 15,6 

Població assegurada 75 anys o més (%) 6,5 9,2 

Població assignada atesa (%) 80,5 77,1 

Nombre de visites per habitant 4,9 6,4 

Mitjana dies per incapacitat laboral 31,4 32,4 

Mediana dies per incapacitat laboral 5 5 
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Adequació 

Indicador Valor Catalunya 

Taxa d'urgències (per ABS) 534 635 

Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%) 2,7 15,6 

Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%) 35,5 45,9 

Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS) 6,7 10,0 

Hospitalitzacions per MPOC per 1.000 h. (per ABS) 0,6 2,3 

Hospitalitzacions per ICC per 1.000 h. (per ABS) 2,6 3,3 

Pacients polimedicats amb més de 10 principis actius (per 100.000) 1.400 1.305 

Índex de qualitat de prescripció farmacèutica 90 35 

 

 

Efectivitat 

Indicador Valor Catalunya 

Prevalença atesa de DM 2 (%) 7,7 9,3 

Consumidors d'antidiabètics orals (%) 5,6 7,5 

Taxa d'hospitalització per complicacions DM 7,1 6,5 

Pacients assignats atesos amb HTA (%) 18,7 22,5 

Consumidors d’antihipertensius (%) 22,4 26,6 

Pacients assignats atesos amb colesterol elevat (%) 25,5 21,6 

Consumidors d'hipocolesteremiants (%) 13,6 16,4 

Taxa d'hospitalització per ictus 3,0 2,6 

 

 

Eficiència 

Indicador Valor Catalunya 

Nombre de receptes per usuari (estandarditzat) 23 26 

Despesa farmacèutica pública per usuari (estandarditzat) 246,8 303,3 

Cost per pacient tractat amb antidiabètics (estandarditzat) 125,7 226,6 

Cost per pacient tractat amb antihipertensius (estandarditzat) 64,4 73,8 

Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat) 77,8 60,8 

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

Ingressos i despeses 
 

Ingressos activitat assistencial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Inversions 
Conceptes de les Inversions 

 

 

 

 

 
 

Activitat assistencial Ingressos 2018 Ingressos 2017 

 pública 1.571.744 1.579.060 

 complementària 226.316 268.841 

Total 1.798.060 € 1.847.901 € 

 2018 2017 

 Import net de la xifra de negocis  1.798.060 1.847.901 

 Aprovisionaments -467.359 -495.844 

 Consum de mercaderies -44.328 -53.885 

 Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles -11.449 -8.604 

 Treballs realitzats per altres empreses -411.582 -433.355 

 Altres ingressos d'explotació  119.659 102.473 

 Despeses de personal  -1.161.227 -1.176.324 

 Sous, salaris i assimilats  -902.504 -932.181 

 Càrregues socials  -258.723 -244.143 

 Altres despeses d'explotació  -229.523 -215.465 

Serveis exteriors  -227.227 -192.702 

Tributs -2.296 -22.763 

 Amortització de l'immobilitzat  -13.283 -15.257 

 Altres resultats -520 -285 

 Resultat d’explotació 45.807 47.199 

 Resultat financer -166 2.597 

 Resultat abans d’impostos 45.641 49.796 

 Impostos sobre beneficis -11.582 -12.209 

 Resultat de l’exercici  34.060 37.587 

Concepte inversió 2018 2017 

Mobiliari i equips oficina 0 € 1.720 € 

Equip procés informació 733 € 1.584 € 

Total 733 € 3.304 € 
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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 

 

 


