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 Presentació 
 
 
 
 
Benvolguts/des,  
 
Ha estat un any de projectes, il·lusions i somnis realitzats. 
 
Durant aquest any hem seguit endavant amb les línies estratègiques que ja formen part del nostre ADN: 
 
La Investigació i recerca clínica, ens permet aprendre dia a dia, i formar part de la comunitat científica, que 
tant nodreix la nostra pràctica diària. 
 
La Salut Comunitària, amb els projectes ja iniciats i amb els de nova creació, treballant conjuntament amb la 
població del municipi, i a Centres educatius: escola bressol,  primària i secundària. Amb l’objectiu comú de 
contribuir en el benestar de la població. 
 
La docència, és una vessant que teníem iniciada, però anhelàvem desenvolupar més. Fins ara rebem al nostre 
Centre alumnes de l’IES en el Projecte Futur, estudiants d’infermeria de la UIC, estudiants d’auxiliar clínica, 
però aquest any ens van donar l’acreditació com a Centre Docent per a metges/ses interns residents de 
Medicina Familiar i Comunitària, i per tant tenim l’oportunitat i el plaer de contribuir en la formació durant 
l’especialitat dels futurs metges/ses de família i comunitària. 
 
Per finalitzar, donar les gràcies a la feina diària i constant de l’equip, tots/es junts/es treballem per donar el 
millor servei i atenció a l’usuari, el nostre principal objectiu i la nostra raó de ser. 
 
Gràcies. 
 
Seguim endavant!! 
 
 
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 (juliol 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direcció de l’equip està a càrrec d’una metgessa de família 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  
− 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  

• Comitè PROA 
 
 
 
 
Col·laboracions  

� 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.  

• IES La Roca del Vallès amb el Projecte Futur /Projectes Sanitaris i Socials, S.A.U 
− Estudiants que realitzen pràctiques d’empresa a la Unitat d’atenció a l’usuari al CAP Vicenç 

Papaceit. 
− Estudiants de 4t de la ESO  

• IES Vil.la Romana de la Garriga / Projectes Sanitaris i Socials, S.A.U 
− Estudiants de formació professional de la família sanitària, cursant el grau mig de Gestió 

Administrativa amb pràctiques d’empresa a la Unitat d’atenció a l’usuari del CAP Vicenç 
Papaceit i al Consultori de La Torreta. 
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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 (2019): 10.650 habitants (font població IDESCAT) 

• Població assignada (2019): 10.506 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 2018-2019 2018 2019 
Variació 

19/18 

Població assignada a l’EAP La Roca del Vallès 10.607 10.506 - 1% 

 
 
Activitat de l’EAP La Roca 2018-2019 

  2018*  2019  

 Visites totals 51.739  58.732  

Població 

Població assignada 10.607   10.506  

Població < 15 a 1.759 16,6% 1.704 16,2% 

Població > 74  679 6,4% 712 6,8% 

% població atesa 76,8  80,35  

Visites 

Visites 49.733  58.732  

Visites/pacient 6,2  5,37  

Visites de pacients no assignats a l'EAP 2.006 4 % 252 0,4%  

Visites per 
professional 
assistencial 

Metges de família 21.161 40,9% 23.965 40,8% 

Pediatres 3.150 6,1% 3.321 5,7% 

Odontòlegs 3.178 6,1% 3.599 6,1% 

Infermers 24.250 46,9% 26.989 46,0% 

Treballadors socials -  858 1,5% 

Tipus de 
visita 

Visites al Centre 49.555 84% 53.588 90,2% 

Visites Domiciliàries 4.733 8% 1.760 3,0% 

Visites Telefòniques 1.137 2% 795 1,3% 

Visites TIC 3.596 6% 3.252 5,5% 

 
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 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). 

� 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. 

� La Unitat de Salut Comunitària coordinada per una metgessa de família, una infermera. 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) mensuals. 

� Formem part del Grup Estable de Salut Comunitària Sector Sanitari del Vallès Oriental (GESC-
VOR). Format per tècnics de Salut publica V.O., CatSalut, Consell Comarcal referent de comunitària 
de tot el V.O., de l’ICS, farmàcia, referent Salut mental del Baix Vallés, Salut Mental de Granollers. 
− Coordinació i compartir les activitats comunitàries del Vallès Oriental. 
− Reunions trimestrals. 

 

 Activitats 

Projecte 
COM Salut: 

Salut i 
Comunitat 

 

• Coordinació del Projecte COMSalut a la nostra ABS participant en: 

� Comissió d’acompanyament del projecte, reunions mensuals. 

� Xarxa o comunitats virtuals :COMUNITATS-COMSalut 

� 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” 
− Projecte: La salut integral dels joves de La Roca. 

� Introduir el projecte justificació, accions i dades i autoavaluació, com objectiu 
d’accions comunitàries de l’ABS amb el CatSalut, a la Web de l’OIGS (Observatori 
d’Innovació en Gestió) AQuAS, i aconseguir el certificat. 

• Prescripció social :  

� Promocionar, difondre i crear la base ACTIUS X SALUT del nostre municipi. 

� Iniciar programa de prescripció social. 

• Difusió del projecte i formació: 

� Presentació oral a la Jornada COMSalut Experiències i futur, març’19. 

� Realització infografia d’accions comunitàries i projectes duts a terme per l’ABS com 
a part del procés COMSalut.  
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/Comsal
ut/Jornades_COMSalut/COMSalut2019.pdf 

• Formació:  

� Taller L’avaluació en el procés i intervencions de salut comunitària, nov.’19 (20h) 

� Taller programa “La família la millor Escola”, maig’19 (14h) 

� Taller Com fer servir els indicadors bàsics de salut comunitària, abril’19 

� Assistència a la Jornada COMSalut: COMSalut Experiències i futur, març’19 

� Assistència a la jornada de la Xarxa AUPA, Salou, gener’19. 
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Actuem 
Units Per a la 
Salut (AUPA) 

Estem implicats i som impulsors del Grup Operatiu d’AUPA, referent i part del projecte 
COMSalut. 
� Reunions i jornada anual. Preparació de la Jornada Salou 2018 (es va posposar al 

gener 2019). 
� Membre actiu de la coordinadora.  

Prevenció de 
la Salut 

• Vacunacions: 
� campanya vacunal escolar als nens/es del municipi. 
� campanya vacunal dirigida a nens/es del municipi en edat no escolar. 

• Revisions dentals a: 
� nen/es del municipi, desenvolupant un pla gratuït d’acció i de cura en les peces 

definitives. 
� escolars a la línia de 1r, 3r i 5è de primària i 1r de l’ESO. 
� pacients de la Fundació Vallès Oriental per disminuïts psíquics / Resid. Valldoriolf.  

• Salut bucodental a les embarassades. 

• Xerrades informatives: 
� Programa de la onada de calor (POCS) al CEM (Centre Esportiu Municipal) de La 

Roca.  
� Campanya vacunació de la grip als Casals d’avis del territori assignat a l’ABS La 

Roca. 

• Programa Benvingut Nadó. 

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 
� Diferents Comissions: econòmica, justificació del PDC, difusió. 
� Grup institucional (Ajuntament, ABS, consell comarcal...), reunions semestrals 
� Sessions de participació comunitària, plenaris i trobades comunitàries, reunions 

semestrals. 

• Projecte 2019 “Actius per Salut”: conèixer i treballar actius de Salut al barri.  
Treball amb les diferents comissions del Pla Comunitari amb una visió intergeneracional, 
amb formats setmanals, mensuals i anuals: 

� 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 infant cal la tribu sencera”, reunions setmanals/quinzenals.  
− 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 sanitaris, salut pública, fisioterapeutes... 



ABSABSABSABS La Roca del Vallès 
 

 
Memòria 2019 

11111111    

Activitats 
comunitàries 

durant el 
2019 

• Setmana de la Dona: març 2019, amb la coordinació de diferents entitats: 

� Cafè tertúlia: Associació de Dones Trismar de La Roca. 

� Taller creació d’agulla.  

� Tancament setmana amb un Dinar amb totes les dones. 

� Les dones van al Cine. 

• Setmana Solidària maig 2019 “Entre tots sumem”  

� Tallers infantils solidaris: pinta cares, realització d’un mural gegant  

� Xerrada col·loqui amb Fundació CROMOSUMA  

� 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.  

• Certamen Literari. III premi infantil i adults. LA MIRANDA “Petits relats de la nostra 
vida”, nens de 5è i 6è de Primària de les escoles del municipi. I per adults, 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 juntament amb grup arxiu de la memòria 
popular de La Roca del Vallés i premi Romà Planas. 

• X Setmana per la Salut 2018. Abril 2019: 

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

� Grup Cafè tertúlia: “Actius x Salut”. La Salut del futur. 

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

� Dia Mundial de la Salut “Actius x Salut” Siguem sostenibles. 

� Gimcana saludable a l’escola, berenar saludable. 

� Taller primers auxilis en infants: “Què fem fins que arriben els professionals?” 

• Difusió: facebook del Pla Comunitari, cartells. 

• Setmana sense fum! Maig 2019. Accions i promoció l’ABS. 

• V Setmana “Sensibilització sobre els riscos consum alcohol”. Nov. 2019 

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

� Concurs de dibuixos relacionat amb consum OH i punts de llibre  

� Sessió amb el grup de preadolescents del PIC “Amb l’alcohol no juguis” 

�  Xerrada sobre el consum d´alcohol Grup Cafè Tertúlia. Gravació del vídeo “Jo m’hi 

adhereixo. L’alcohol és responsabilitat de tothom”. 

� Grup Som Joves. Centre Cívic Can Tapies. “L’alcohol és també la meva 

responsabilitat!”. La seva actitud i posició davant determinades situacions. A càrrec 
de la tècnica del PDC. 16 nov.’19. 

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

� Xerrades prevenció drogues i estades patis per anar fent presa de contactes. 

� 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.  
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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, i qualitatiu i de 
seguretat de pacients segons indicadors IQF (Índex de Qualitat de la prestació Farmacèutica) 

• Revisió de plans terapèutics individualitzats que s’entreguen als professionals de medicina 
corresponents amb l’objectiu d’augmentar l’efectivitat i seguretat dels tractaments prescrits. 

• Revisió massiva d’incidències en les prescripcions i enviament de les trameses a Medicina per a la 
seva revisió i valoració. 

• Dos sessions informatives a medicina i infermeria sobre evolució IQF i despesa, més revisió de 
pacients als quals, el seu pla terapèutic hi havia fàrmacs dels no recomanats per l'Estàndard de 
Qualitat Farmacèutica. 

 

Indicador qualitatiu sintètic 

EAP 
IQF = 46  punts 

 

Receptes de Farmàcia any 2019. Indicadors quantitatius. 
  
  

• 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 de Primària  
− Desenvolupament puberal 6è Primària  
− Hàbits higiènics bucodentals 1r,3r,5è Primària 
− Primers auxilis, RCP 4t Primària  
− Prevenció obesitat 

� Coneixement de l’entorn: 
− Jornada de portes obertes al casal d’avis 1r i 2n Primària, novembre. 
− Jornada portes obertes CAP 1r-2n Primària, febrer. 
− Festa de Sant Ponç i les plantes remeieres, 11 maig. Planteig al jardinet del CAP 

de la Torreta 1r-2n Primària. 
− Sant Jordi Roses solidaries de llaminadures. 

• Als casals d’avis: 

� Xerrades:  
− Onada de calor, juny. 
− Vacunació grip, octubre. 

� Participació molt activa per part dels avis dels casals en les activitats del PDC. 

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

• Preparació nou projecte 2020-2023 del PDC/PIC La Torreta /La Roca del Vallès. 
Conscienciació planetària. La Salut del futur: siguem sostenible 

Nombre 
envasos 

2019 

Nombre 
envasos 2018 

Variació 
2019/2018 

Import líquid 
2019 

Import líquid 
2018 

Variació  
2019/ 2018 

Envasos AIU 

135.655 136.039 -0,3% 1.766.938 1.292.062 36,8% 1.516 
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Formació 
Durant el 2019, 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 

Higiene de mans durant l’atenció sanitària  

Atenció a l’usuari amb discapacitat i diversitat funcional 

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries  

Gestió administrativa sanitària 

Ofimàtica Word 2013 Microsoft 2010 – Word professional 

L’avaluació d’intervenció en salut pública  

Promoció de la salut a la feina 

Ús de les xarxes socials per a professionals de la salut  

Qualitat i seguretat dels pacients 
Vídeo formacions periòdiques d’ECAP (a professionals de l’àmbit mèdic d’infermeria i d’atenció a 
l’usuari) 
Formació interna Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) – Part extrahospitalari  
L’estima de la salut mental a l’Atenció Primària (sessió de continuïtat de caràcter intern) guiat per 
l’associació Obertament  
Actualització en la lactància materna  

Pràctica avançada d’intervenció en 
tabaquisme: 

Tabaquisme i embaràs 

Tabaquisme i  malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) 

Medicina legal per a professionals sanitaris 

Formació pràctica com a tutor clínic dels alumnes de grau mig en infermeria internacional de Catalunya 

Formació en el protocol d’actuació de maltractaments a la infància i adolescència 

Assistència a la presentació de la Guia “ Petits canvis per menjar millor” 

Abordatge del consum d’alcohol a l’Atenció Primària  

Cidus Activació  

Formació – Actitud en Atenció Primària davant la Patologia Urològica Prevalent  
Identificació dels signes i símptomes inicials del càncer d’ovaris i maneig de la sospita diagnòstica a 
l’Atenció Primària  
Formació en la Qualitat de l’aire 

Promoció de la Salut en el treball – “La cura de la salut professional“ 

Formació ECAP 
Mòdul sanitari 

Mòdul Odontologia 

Actualització vacunes en pediatria  

Actualització odontològica per a pediatres  

Reacreditació Pediatria: Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) 

Formació Reanimació Cardio Pulmonar (RCP) dirigit a tot l’Equip d’Atenció Primària  

Taller de meditació i gestió de l’estrès  

Jornades 
Presentació al Congrés de l’Associació d’Administratius per la salut (Elche) de la comunicació “Unitat de 
Atenció a l’usuari del futur - Més allà de la gestió a la demanda”. 
Jornada de formació “Closer to zero - Un objectiu ambiciós” 
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Ciutadà 
 
 

 

Opinions 
 
A l’any 2019 a l’ABS La Roca del Vallès, hi han hagut 16 reclamacions, 1 suggeriment i 1 agraïment: 
 

Motiu reclamació  
CAP Vicenç 

Papaceit 
Sta. Agnès de 
Malanyanes 

La Torreta 

Assistencials 4 0 2 

Tracte 0 0 0 

Informació (proves, diagnòstics, 
tràmits, tractaments...) 

8 0 0 

Organització o tràmits 2 0 0 

Agraïments 1 0 0 

Suggeriments 0 0 1 
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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. 

A. Estudis iniciats 
Subjectes 
inclosos 

 

• 04939 (Zoster-062): “Assaig clínic de fase III, multicèntric, 
aleatoritzat, amb observador cec i controlat amb placebo per 
avaluar la recurrència d'herpes zòster i la reactogenicitat, 
seguretat i immunogenicitat de la vacuna contra l'herpes zòster 
(HZ / seu) de GSK Biologicals quan s'administra per 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 Zòster -062 17 

 

• NN1436-4465:  “Un assaig que va comparar NNC0148-0287 C 
(insulina 287) versus insulina glargina U100, ambdós en 
combinació amb metformina, amb o sense inhibidors de DPP4 
i amb o sense inhibidors de SGLT2, en subjectes sense 
tractament previ amb insulina amb diabetis tipus 2 Mellitus”. 

L’estudi LAI 287 9 

  

B. Estudis en curs 
Subjectes 
inclosos  

 

• Una fase 2b, aleatòria, controlada, cega d’observadors, estudi 
multicèntric per avaluar la seguretat i immunogenicitat de 
diferents formulacions de GSK Vacuna conjugada contra el 
meningococcal ACWY de Biologicals (GSK3536820A i 
Menveo) administrats a adolescents saludables i adults joves 
de 10 a 40 anys. 

L’estudi MENACWY (207467) 10 

 • Estudi observador cec 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 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 

 

• 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 
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C. Estudis finalitzats i tancats 
Subjectes 
inclosos  

 • Estudi observacional per valorar la fragilitat dels subjectes 
durant ZOSTER-006 i ZOSTER-022 

L’estudi Zòster 064 104 

 

• 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 

 

D. Reunions d’investigadors  

                      estudi                                                lloc i data                                 assistents 

NN1436-4435 

 
 

Berlín, Abril 2019 Mercè Pérez 

HERPES  
ZÒSTER 062 Barcelona, Octubre  2019 

Míriam Zambrana, Mercè Pérez, 
Lourdes Santafé, Mireia Parrado 

 

E. Visites d’inici   

NN1436-4435 
Assistència de tot l’equip de la Unitat d’Investigació, 
sub-investigadors i professionals d’infermer. 

HERPES 

ZÒSTER 062  
Assistència de tot l’equip de la Unitat d’Investigació, 
sub-investigadors i professionals d’infermeria. 

 

F.   Participació 

                                                         Nom de l’estudi                                 Subjectes inclosos 

 
 
 

CAROLINA 5 

 
HERPES ZÒSTER 062 17 

HERPES ZÒSTER 056 23 

HERPES ZÒSTER 049 25 

MENACWY (207467) 10 

 
 
 
 

NN1436-4465 LAI 287 9 
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 Indicadors de qualitat assistencial 
 
 

Resultats del contracte amb el CatSalut  2019 
 

                             

Objectius de línia assistencial Estàndard 
Resultat 

2019 

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

95% 90,14%  

Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) MFiC 63 67% 

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

16,13% 17% 

mínim % de població assignada de 65 anys o més correctament 
vacunada contra la grip estacional 

55% 59% 

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

95% 96% 

% d’episodis d’IT amb durada no superior 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 i traumatismes/causes 
externes i símptomes o signes no classificats 

>55% 56% 

 
 
 

Resum Informe Central de resultats 2018 
 

Dades generals 

Indicador Valor Catalunya 

Població assignada 10.607 7.383.617 

Nombre de visites per habitant 5 6 

Mitjana dies per incapacitat laboral 31  32 

Mediana dies per incapacitat laboral  5 4 

 
 
 

Adequació 

Indicador Valor Catalunya 

Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%)  5,7 13,7 

Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%) 34,3  34,7 
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Indicador Valor Catalunya 

Taxa hospitalitzacions evitables per 1.000 h. (per ABS) Índex 
estandarditzat 

 0,62 1,0 

Taxa hospitalitzacions per ICC per 1.000 h. (per ABS) Índex 
estandarditzat 

0,65  1,0 

Pacients polimedicats (Taxa per 100.000 Taxa Usuaris polimedicats(>=10 
ATC) 

1.133  1.278 

Índex de qualitat de prescripció farmacèutica. Puntuació Total IQF  73 44 

 
 
 

Efectivitat 

Indicador Valor Catalunya 

Població atesa al programa ATDOM (%)  9,1 8,2 

Cobertura vacunal antigripal de la població de 60 anys o més 
(%) 

60 48,6 

Prevalença atesa de DM 2 (%) 7,8  10,4 

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

Taxa d'hospitalització per complicacions DM 6,2  5,6 

Consumidors d’antihipertensius (%)  20,1 24,6 

Consumidors d'hipocolesteremiants (%) 12,5  15,0 

 
 
 

Eficiència 

Indicador Valor Catalunya 

Nombre de receptes per usuari (estandarditzat)  24,4 25 

Despesa farmacèutica pública per usuari (estandarditzat) 263,4  290,9 

Cost per pacient tractat amb antidiabètics (estandarditzat) 144,3  230,5 

Cost per pacient tractat amb antihipertensius (estandarditzat)  70,8 68,6 

Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat)  85,4 74,7 

Cost per pacient tractat amb antidepressius (estandarditzat) 87,3  92,8 
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Dades econòmiques 
 
 

Ingressos i despeses 
 
Ingressos activitat assistencial 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Inversions 
 
 
 
 
 
 

Activitat assistencial Ingressos 2019 Ingressos 2018 

 pública 1.723.661 1.571.744 

 complementària 262.306 226.316 

Total 1.985.967 € 1.798.060 € 

 2019 2018 

 Import net de la xifra de negocis  1.985.967 1.798.060 

 Aprovisionaments -485.769 -467.359 

 Consum de mercaderies -65.155 -44.328 

 Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles -12.447 -11.449 

 Treballs realitzats per altres empreses -408.167 -411.582 

 Altres ingressos d'explotació  100.246 119.659 

 Despeses de personal  -1.372.312 -1.161.227 

 Sous, salaris i assimilats  -1.096.606 -902.504 

 Càrregues socials  -275.706 -258.723 

 Altres despeses d'explotació  -187.003 -229.523 

Serveis exteriors  -183.286 -227.227 

Tributs -3.717 -2.296 

 Amortització de l'immobilitzat  -11.949 -13.283 

 Altres resultats 0 -520 

 Resultat d’explotació 29.180 45.807 

 Resultat financer -63 -166 

 Resultat abans d’impostos 29.116 45.641 

 Impostos sobre beneficis -27.748 -11.582 

 Resultat de l’exercici  1.368 34.060 

Concepte inversió 2019 2018 

Equip procés informació 693 € 733 € 

Total 693 € 733 € 
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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 

 

 


