
   

 

 

 

Resolució final de la 1a Convocatòria d’Ajuts a la Recerca de la Direcció d'Atenció Primària 

Costa Ponent, Gerència Territorial Metropolitana Sud 

 

Reunit en sessió el dia 29-octubre-2020,  el Comitè Avaluador compost per 

• Teresa Badia Farré (EAP Martorell, SAP Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord) 

• Carmen Gallardo González (EAP Gavà 2, SAP Delta del Llobregat) 

• Darío López Gallegos (Unitat de Metodologia, Qualitat i Avaluació Assistencial  Costa 

de Ponent) 

• Mercè Marzo Castillejo (Unitat de Suport a la Recerca Costa de Ponent) 

• Lluïsa Rodríguez Latre (Unitat de Metodologia, Qualitat i Avaluació Assistencial  Costa 

de Ponent) 

• Betlem Salvador González (Unitat de Suport a la Recerca Costa de Ponent) 

va atorgar provisionalment els Ajuts.                                                                                                  

Atès que no s’han presentat al·legacions, la resolució es considera definitiva. 

L’Ajut es proveirà en forma de dotació pressupostària a les unitats productives de les quals 

provinguin els beneficiaris, per tal que sigui destinat de manera finalista perquè els 

professionals guanyadors de la convocatòria puguin disposar de les hores assignades segons la 

decisió del comitè avaluador.  

El beneficiari i el director o directora de la unitat productiva acordaran la millor forma en la 

gestió per fer efectiva aquesta intensificació per a la recerca (alliberament temps i/o jornada 

complementària), tenint en consideració les necessitats assistencials dels equips. En cas de no 

acord, es distribuirà un 50% en cada modalitat. Les hores de l’Ajut es faran efectives durant 

l’any 2021. 

Abans d'iniciar el gaudiment de l’Ajut, l’equip investigador pot renunciar-hi si no està d’acord 

amb les hores assignades o hi ha imprevistos que n’afectin la viabilitat. En el cas que es vulgui 

canviar el beneficiari de l’Ajut o la seva distribució dintre de l'equip investigador, l’Investigador 

Principal haurà de sol·licitar-ho i justificar-ho per escrit a la Unitat de Suport a la Recerca  Costa 

Ponent, que autoritzarà el canvi si ho considera pertinent.  

Els projectes seleccionats hauran de ser aprovats pel Comitè Ètic d’investigació Clínica (CEIC) 

de l’IDIAP Jordi Gol.  

 



   

 

 

 

 

Els beneficiaris de l'Ajut assumeixen el compromís de fer un seguiment actiu amb la Unitat de 

Suport a la Recerca, a la presentació d'una memòria final en un termini màxim de 12 mesos 

des de la concessió de l’Ajut, i a fer-ne difusió un cop finalitzat el projecte de recerca 

(congressos, publicació en revistes...). 

En el cas d'Ajuts per a la redacció d'un protocol, a més de la memòria, aquest s'haurà de 

presentar a convocatòries competitives. 

L'abandonament del projecte per causa no justificada o l'incompliment de les bases suposarà 

la suspensió immediata de l'Ajut i la penalització en les següents convocatòries en el cas de 

tornar a presentar-s’hi.  

 

 

L’Hospitalet de Ll., 27 de novembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Annex 1. Resolució definitiva 

 

 

 

TITOL Investigador/a Principal
Hores 

concedides
Beneficiari/ària de l'Ajut

Traducción y validación del LTCQ (Long-Term Condition 

Questionnaire)
De Frutos Echaniz, Elena                                             60

De Frutos Echaniz, Elena                                                

EAP Jaume Soler                                          

Equip de Cronicitat SAP B.Ll.Centre           

Efectividad de una intervención formativa para mejorar el 

abordaje de los pacientes con vértigo en atención 

primaria. Ensayo clínico VERTAP

Josep Lluís Ballvé Moreno          60
Peguero Rodríguez, Eva                                 

EAP El Castell                                                         

Anàlisi dels factors condicionants de la pràctica d'activitat 

física en noies adolescents d'Esplugues de Llobregat. Una 

aproximació quanti-qualitativa

Roselló Novella, Alba               60
Roselló Novella, Alba                              

EAP Can Vidalet

Afrontament d'infermeria en atenció primària davant la 

mort.
Zamorano Ologaray, J.Pablo                           60

Zamorano Ologaray, J.Pablo                                   

EAP Ramona Via

Coneixements, actituds i pràctiques sobre salut 

bucodental dels professionals de pediatria a l'Atenció 

Primària de Costa de Ponent

Alaejos algarra, Concepción     120
Alaejos Algarra, Concepción                     

EAP Dr. Bartomeu Fabrés i Anglada                          

Unitat d'Odontologia SAP Delta

Aceptación de la autotoma para la detección del virus del 

papiloma humano en mujeres con cribado inadecuado de 

cáncer de cérvix en Viladecans

Santos García, Lidia                   120
Santos García, Lidia                                                             

ASSIR Delta                                                      

Elaboración de un plan formativo para tutores/as de 

Formación Sanitaria Especializada”
Villafáfila Ferrero, Rosa I                          60

Berlanga Fernández, Sofía                                  

UDMAFiC  Costa Ponent                                           

Cuadrado Ramón, Natalia              

UDMAFiC Costa Ponent

 Disseny i validació d'un ítem específic per a l'adequació 

de l'administració de les escales de valoració del risc de 

presentar úlceres per pressió (EVRUPP). Braden.

Díaz Herrera, Miguel Ángel                                              120

Villanueva Villanueva, Montse          

Unitat Ferides Cròniques Costa Ponent                                                                       

Humanes Arrabal, Arantxa                           

Unitat Ferides Cròniques Costa Ponent 

Adaptación de la versión española de la escala CLES+T a 

residentes de enfermería y medicina de Atención Familiar 

y Comunitaria en la Unidad Docente Multiprofesional de 

Atención Familiar y Comunitaria Costa de Ponent

Berlanga Fernández, Sofía                            60

Guillen Miguélez, Isabel                                  

UDMAFiC  Costa Ponent                                                              

Juaneu Azpiolea, Ferran                                     

UDMAFiC Costa Ponent

Análisis epidemiológico de heridas crónicas (lesiones por 

presión, úlceras de etiología venosa, úlceras de etiología 

arterial y pie diabético) en atención primaria en la zona 

metropolitana sur de Barcelona

Díaz Herrera, Miguel Ángel                 120

Rodríguez Martínez, Francisco Javier                                   

Unitat Ferides Cròniques Costa Ponent                       

Casaus Carmona, Susana                               

Unitat Ferides Cròniques Costa Ponent

Evolució de la salut mental infantojuvenil en el context de 

la pandemia de la COVID-19  a Catalunya i la seva 

evolució en el curs escolar 2020-2021

Gatell Carbó, Anna                                     120

Gatell Carbó, Anna                                                                     

Equip Pediatria Territorial                                     

Alt Penedès-Garraf                                                        

Balaguer Martínez, Josep Vicent                                                      

EAP Sant Ildefons 

Binomi fragilitat-caigudes. És eficaç l'exercici físic en 

format virtual en pacients majors de 65 anys que viuen a 

la comunitat? Una prova pilot.

Perdiguero Ginabreda, Mónica    60

Perdiguero Ginabreda, Mònica                    

EAP Vinyets                                                      

Garcia Acedo, Meritxell                           

EAP Vinyets


