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1. INTRODUCCIÓ 

Reunits la cap de la SPAD, el cap de la SGM, i el responsable de qualitat el dia 11 de 
desembre de 2018, procedim a fer la revisió del SGQ implantat per tal d’assegurar la seva 
adequació i eficàcia, així com per avaluar les oportunitats de millora i la necessitat de 
realitzar canvis en el sistema de gestió de la qualitat, inclosos la política de qualitat i els 
objectius de qualitat. 

Aquest és el cinquè informe anual de revisió del sistema. 

 

 

2. REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SGQ 

Revisem la documentació del sistema i la Política de Qualitat rev02 de 04/07/2016 és vigent. 

Modifiquem el Manual de Qualitat per adequar-lo a supressió de les beques de col·laboració 
i, per tant, la nova versió vigent del MQ és la rev08 de 11/12/2018 

Quant a les fitxes de procés, no en modifiquem en aquesta RxD; sí vam modificar els PR-
SGA-001 i PR-SGA-003 en el seguiment semestral de 06/06/2018. 

Recordem que les dues instruccions de treball relatives a la documentació que han de 
presentar els estudiants van deixar de ser vigents. 

Així mateix, es duen a terme les revisions de registres següents: 

 documentació externa aplicable a la unitat 
 Registre de Comunicació interna i externa 
 Registre de Parts interessades 

I tots ells s’actualitzen. 

 

 

3. CANVIS EN LES QÜESTIONS EXTERNES I INTERNES (CONTEXT) 

Revisem l’anàlisi DAFO que recull les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la 
situació externa (amenaces i oportunitats) i l’actualitzem al nostre context actual. 

Pel que fa a les debilitats i fortaleses, més estructurals, entenem que es mantenen; les 
oportunitats i amenaces, però, sí han canviat; a saber: 

Quant a les oportunitats, no recordem que al seguiment semestral dues van deixar de ser-
ho: 

i) El procés d’implantació de SGQ en d’altres unitats URV amb model comú/processos 
compartits: establir sinèrgies, millorar comunicació, indicadors comuns, etc. perquè 
el procés d’implantació ja ha finalitzat; l’aprofitament ha consistit en tenir actualitzats 
determinats processos generals. 

ii) Possible ampliació de tasques a desenvolupar per l’atenció telefònica general de la 
URV; que finalment no va acabar concretant-se. 
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En aquest moment, considerem vigent com a oportunitat l’evolució en l’administració 
electrònica, àmbit en el que continuem avançant, i, a més, n’identifiquem dues de noves: 

a) opo201801, nova versió de la plataforma d’automatrícula: OCU està desenvolupant 
aquest projecte i la intenció és participar-hi tant com sigui possible. 

b) opo201802, implantació de BOX per processos transversals: ha de suposar una 
millora en la gestió documental i de comunicació del SGQ, hi ha prevista sessió 
formativa per 21/01/2019. 

Respecte a les amenaces, al seguiment semestral vam detectar que dues havien deixat de 
ser-ho (els possibles canvis per les eleccions catalanes i el possible canvi de govern a la URV) 
i en vam incorporar dues més: 

a) ame201801, el període de transició del nou equip de govern de la URV, amb línies 
estratègiques i àmbits organitzatius que s’han de definir. 

b) ame201802, el nou programa d’assignacions de l’OAU, que no ha funcionat 
malament però mantindrem en aquesta categoria fins a les properes assignacions. 

a les quals hem d’afegir la que identifiquem en aquesta RxD: 

c) ame201803, la supressió de les beques de col·laboració per l’impacte que pot tenir 
en l’atenció a estudiants i gestió de documentació. 

Aquesta actualització de l’anàlisi DAFO s’adjunta com a annex a aquesta acta de revisió per 
la direcció. 

 

 

4. EFICÀCIA DE LES ACCIONS INICIADES PER FER FRONT ALS RISCOS I OPORTUNITATS 

La fitxa del procés, PR-ADOC-009 Anàlisi de riscos i oportunitats estableix la metodologia 
d’identificació i anàlisi que hem dut a terme: seguiment i avaluació de totes les accions 
planificades i previsions per a les incorporades en aquesta Revisió per la Direcció. 

El document d’anàlisi de riscos i oportunitats, annex, recull el detall; en aquest punt recollim 
els trets més rellevants: 

 

Riscos 

Actualment tenim identificats set riscos sobre el procés de matrícula de grau, un d’ells el 
considerem de risc elevat; la situació actual és que la cap de l’ArDoc es va jubilar a l’octubre 
de 2018, la plaça no es va cobrir i les seves competències es van redistribuir: 

 la cap del SGA assumeix l’assessorament a l’equip de govern en qüestions 
acadèmiques, 

 la vicegerent assumeix l’organització de les secretaries. 

Com dèiem en anàlisis de cursos anteriors, els altres tres provinents d’anàlisis anteriors 
(ame201603, ame201604 i ame201605), les accions mitigadores han estat efectives en un 
sentit preventiu i l’amenaça no s’ha arribat a materialitzar; ara bé, són situacions que poden 
produir-se en futures campanyes amb la mateixa probabilitat i impacte i, per tant, hem de 
mantenir la seva catalogació. 
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Dels tres nous riscos detectats, el nou equip de govern va definint projectes, però encara 
està pendent la incorporació d’un/a gerent/a que haurem de veure com afecta en el nostre 
àmbit; l’eliminació de les beques de col·laboració és un assumpte que tractarem amb més 
detall en l’apartat de valoració dels recursos. 

 

Oportunitats 

Les tres oportunitats que en aquest moment són vigents tenen la qualificació de 
moderades. 

En el cas de l’administració electrònica (opo201604), ja hem tingut avenços i tenim camí per 
recórrer en interoperabilitat amb altres administracions –famílies nombroses i títols-, però 
l’experiència ens ha mostrat que tot i la aparent simplicitat de les consultes massives i les 
interconnexions cal molta feina, tant de gestió com informàtica, per culminar aquests 
projectes; per tant, seguim treballant-hi però és difícil assegurar resultats a curt termini. 

La nova versió del programa d’automatrícula que està desenvolupant OCU (opo201801) pot 
servir per donar resposta a suggeriments que hem rebut dels nostres estudiants; ara bé, és 
un projecte aliè i, tot i que nosaltres i col·laborarem en tot allò que puguem –per ara, ja 
estem en contactes perquè estudiants nostres facin una prova del desenvolupament actual-
, no sabem fins a quin punt se’ns requerirà ni podem predir el sentit del resultat final. 

Finalment, la implantació de BOX (opo201802) en els processos transversals dels SGQs de 
la URV és l’oportunitat que veiem més probable materialitzar: depèn només de la URV, ja hi 
ha programada formació al respecte i pel que hem pogut conèixer fins ara, és una eina molt 
adequada per millorar la gestió documental dels SGQs. 
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5. SEGUIMENT DELS INDICADORS 

Aquest curs 2018-19 continuem comptant amb 12 indicadors. En revisem el Quadre de 
comandament i avaluem l’estat dels processos: 
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El grau d’assoliment del valor objectiu mereix els comentaris següents: 

 

No acceptable: 

No hi ha cap indicador que es trobi en aquesta categoria; és el quart cop en els sis anys que 
portem mesurant indicadors que no ens trobem en aquesta situació (l’indicador que al 2015 
era no acceptable –per impossibilitat de mesurar-lo- ja no forma part del sistema) i hem de 
felicitar-nos per això. 

 

Poden millorar: 4 indicadors 

FI-ADOC-01: 

Aquest indicador és clau 
perquè sintetitza les 
accions de millora que 
hem arribat a implantar. 
El valor assolit és 
pràcticament idèntic al 
del curs 2017-18, però 
com que és 0,71 punts 
per sota del 90%, no hem 
obtingut el valor objectiu. 
Cal tenir en compte que 
vam apujar aquest valor 
5 punts respecte al curs 
passat. 

 

 

 

FI-ADOC-05: 

Vam apujar el valor 
objectiu a 11 dies i no 
l’hem assolit, quedant a 
dos dies. Per a la 
propera campanya 
plantegem increment 
més pausat. 
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FI-ADOC-07: 

És un indicador important 
perquè matriculant al 
juliol assegurem que el 
curs s’inicia amb 
normalitat. Fa quatre 
cursos que el valor es 
mou al voltant de 
l’objectiu, lleugerament 
per sobre o lleugerament 
per sota; la nostra anàlisi 
és que els endarreriments  
de treballs de fi de grau a setembre fa difícil millorar aquests resultats. Dit això, vist la 
proximitat de l’objectiu plantejat, ens proposem el seu assoliment per al curs 2019-20. 

 

FI-ADOC-15: 

Els indicadors de satisfacció de l’usuari són analitzats amb detall a l’informe sobre les 
enquestes que s’incorporarà com annex tan aviat com estigui elaborat. Dit això, però, en 
aquest punt destacarem que aquest indicador ha obtingut els millors resultats des que el 
mesurem –fa quatre cursos-. 

 

Acceptables: 8 indicadors 

Vuit dels dotze indicadors tenen aquest resultat; un resultat bo, i que és conseqüència de la 
dedicació, compromís i esforç de tot l’equip –ArDoc, SGA, secretaries i SRIiTIC–. 

FI-ADOC-02: 

L’indicador de referència 
per calibrar si tenim tot a 
punt per a la matrícula ha 
mantingut la tendència 
positiva i obté el millor 
valor des que el mesurem. 
Cal assenyalar que hi ha 
cinc tasques que 
històricament calia fer i 
que aquest curs no han 
estat necessàries. 
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FI-ADOC-04: 

Quart any amb un bon 
valor; aquest, a més, el 
millor des que mesurem 
l’indicador. Hem de 
felicitar-nos perquè sabem 
que els estudiants 
necessiten la informació 
amb antelació suficient. A 
més, vam pujar el valor 
esperat i l’hem assolit. 

 

 

 

FI-ADOC-05: 

Per un dia, no hem arribat a 
l’objectiu que ens havíem 
proposat. 

No és un incompliment que 
provoqui inconvenients greus 
però hi ha informació 
necessària a UXXI per acabar 
de completar les proves de 
matrícula; a més, també ens 
hem d’esforçar –i ho fem- en 
l’antelació per tal de de reduir 
la pressió, que en aquelles 
dates ja és prou elevada. 
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FI-ADOC-06: 

Primerament, hem d’assenyalar 
que per a la matrícula del curs 
2018-19 no hem requerit noves 
funcionalitats a UXXI. En 
comptes de prescindir de 
l’indicador, hem optat per 
calcular-lo en funció de les 
proves de matrícula fetes a UXXI 
sense ser noves funcionalitats. 

El càlcul ens mostra la bona línia 
de treball dels darrers cursos en 
aquest àmbit, i per tercer any 
consecutiu hem finalitzat les 
proves necessàries per a la 
matrícula una setmana abans 
de començar-la. 

 

FI-ADOC-10, 11, 12, 13 i 14: 

Cinc –tots excepte un- dels indicadors de la satisfacció dels estudiants amb diferents 
aspectes del procés de matrícula de grau amb resultats satisfactoris. 

En l’informe de valoració de les enquestes de satisfacció donem més detalls de la situació 
de cada un d’aquests indicadors, però en aquest punt cal assenyalar que les dades que ja 
hem analitzat apunten en la línia de què serà el curs amb la matrícula millor valorada. 

 

Quadre de comandament d’indicadors del nou període 

Els indicadors es consideren vàlids. A més, no incorporem nous indicadors al sistema. 

Quant als valors control i valors objectius que pretenem obtenir a la matrícula del curs 2019-
20, en línia amb el nostre compromís amb la millora contínua, d’una banda, i, de l’altra, amb 
voluntat de transparència, modifiquem la clau de colors la previsió de valors marcant en 
beis aquells que volem millorar en relació amb els objectius plantejats i en violeta els que 
ens proposem millorar respecte als resultats que hem obtingut. 

 

D’acord amb això, s’aprova el quadre de comandament d’indicadors del nou any, que és el 
següent: 
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6. OBJECTIUS DE QUALITAT 
Es revisen els objectius actuals i s’avalua el grau de compliment de cada un d’ells: 
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 Detall de l’acompliment dels objectius: 

 

Objectiu 1 Assolir un 90% de millores implantades 

És el cinquè any d’inclusió al document de Planificació i millores d’una taula de millores 
concretes en la qual detallem aquelles que entenem que hem de comprometre’ns a 
materialitzar en qualsevol cas. Per al curs 2018-19 vam apujar l’objectiu un 5%, plantejant-
nos arribar a implantar el 90% de les millores previstes; i el resultat ha estat el següent: 

 

previstes 28
descartades 0
mantingudes 28
postRxD 0
calculables 28
fetes totalment 24
fetes / no fetes parcialment 2
no fetes totalment 2
% millores sí realitzades 89,29%

 

Per tant, tot i que per molt poc -0,71%-, l’objectiu no s’ha assolit, i el detall concret de 
quines millores s’han dut a terme i quines no s’ha recollit i publicat al document “Balanç 
de les millores implantades”. 

 

Objectiu 2 Haver realitzat el 95% de les actuacions el dia que comença la matrícula 

Per setè any hem elaborat una llista de comprovació de tot allò que cal tenir enllestit per 
a l’inici de la campanya. Igual que amb les millores, ens havíem proposat incrementar el 
compliment un 5% i arribar, en aquest cas, al 95% d’execució de tasques: 

 

teòriques 43
no han calgut 5
definitives 38
no fetes senceres 0
fetes 1/2 2
fetes senceres 36
% tasques sí fetes 97,37%

 

Així, l’objectiu s’ha assolit. Per conèixer el detall de quines són les tasques culminades i 
pendents pot consultar-se al document-llista elaborat pel RQ. 
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Objectiu 3 Enviar la informació als estudiants 9 dies abans de l’inici de la matrícula 

És el quart any seguit en què l’objectiu s’ha assolit i és important, doncs cal que 
l’estudiant rebi la informació amb temps suficient per planificar-se la matrícula. Aquest 
curs, a més, hem obtingut la màxima antelació fins ara: 10 dies. 

 

Objectiu 4 Actualitzar les taules econòmiques a UXXI 11 dies abans de l’inici de la 
matrícula 

Era un nou objectiu d’aquest curs 2018-19 i l’objectiu no s’ha assolit. Com comentàvem 
en l’anàlisi del resultat de l’indicador vinculat, l’antelació és necessària perquè d’aquesta 
tasca en depenen d’altres, i hauríem de millorar al curs 2019-20. 

 

Objectiu 5 Consolidar que un 90% d’estudiants a partir de segon curs es matriculi 
al juliol 

La matrícula d’estudiants a partir de segon al juliol ha estat del 88,28%; per tant, l’objectiu 
no s’ha assolit. L’endarreriment, cada cop més habitual, de la presentació de treballs de 
fi de grau al setembre, sumada a la resta de factors que ens van fer redefinir l’indicador 
en el seu dia, dificulten consolidar el valor que caldria. Dit això, és un indicador important 
i apostem per arribar a aquest 90% al 2019-20. 

 

Objectiu 6 Augmentar a 7,6 punts la satisfacció dels estudiants amb el programa 
informàtic d’automatrícula 

L’objectiu s’ha assolit; l’actualització d’ajudes i etiquetes que, finalment, aquest curs sí 
hem dut a terme sens dubte ha ajudat a arribar a la valoració proposada que, a més, és la 
més alta des que mesurem aquesta dada (amb igual valor que al curs 2015-16). 

 

Objectiu 7 Augmentar a 7,6 punts la satisfacció dels estudiants amb el procés de 
matrícula 

En aquest objectiu, per segon any obtenim la valoració més alta des que calculem 
l’indicador de referència, i amb un 7,61 l’objectiu s’ha assolit, confirmant que anem en 
bona línia per millorar la satisfacció dels estudiants, i que no vam errar al plantejar-nos un 
objectiu superior al d’altres cursos. 

 

Objectiu 8 Augmentar a 7,6 punts en la satisfacció dels estudiants amb la 
informació i atenció telefònica 

L’objectiu s’ha assolit, i aquest curs amb cert escreix: 7,89. Hem d’estar particularment 
satisfetes d’aquests resultats ja que al curs 2014-15 –el primer cop que vam mesurar dades 
tal com ho fem actualment- va ser l’àmbit en què vam ser pitjor valorades (6,41). La millora 
és, doncs, molt important. 
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Objectiu 9 Augmentar a 8 punts la satisfacció dels estudiants amb la informació i 
atenció per correu electrònic 

La valoració dels estudiants és positiva i molt similar a la del curs passat, només tres 
centèsimes superior però que signifiquen que l’objectiu s’ha assolit. Probablement, la 
resolució de qüestions sobre gestió del correu en la sessió amb el SRTiTIC ha aportat 
aquest plus de qualitat organitzativa que els estudiants han percebut. 

 

Objectiu 10 Augmentar a 8 punts en la satisfacció dels estudiants amb la informació 
i atenció presencial 

Malgrat la millora respecte al curs passat i haver obtingut la millor valoració històrica, amb 
la puntuació mitjana atorgada pels estudiants és de 7,88 i, per tant, l’objectiu no s’ha 
assolit. El sistema Qmatic de gestió de torns ha funcionat correctament per als estudiants 
–tenim pendent encara l’obtenció d’informes- però probablement l’increment que ens 
havíem proposat era excessiu per assolir-lo en un curs. 

 

 Valoració general: 

A la vista dels resultats, hem de fer una valoració general molt positiva. Els objectius assolits 
són importants i alguns resultats poden ser qualificats d’excel·lents; i els objectius no 
assolits han quedat majoritàriament a tocar de l’èxit. 

A més, en allò que més ens ha de preocupar, que és la qualitat del servei que oferim als 
estudiants, tenim els millors resultats des que els mesurem. 

 

 Objectius pel proper període: 

Per començar aquest punt, volem recordar que la voluntat de millora, simplificació de 
procés, optimització de recursos i vocació de servei a l’estudiant i a la societat continuen 
sent valors centrals en la nostra planificació. 

Ara bé, a la vista de no cobertura, per ara, de la cap de l’Àrea de Docència durant el proper 
any i la identificació de riscos que hem realitzat, considerem adequat mantenir la línia de 
prudència en l’assumpció de nous projectes i la definició dels nostre objectius per al curs 
2019-20. 

D’acord amb això, definim i aprovem els objectius del nou any, que són els següents: 
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 Objectiu 2018 Valor objectiu
Objectiu 1 1. Assolir un 90% de millores implantades. 90%

Objectiu 2 
2. Haver realitzat el 95% de les actuacions el dia que 
comença la matrícula. 

95% 

Objectiu 3 
3. Enviar la informació als estudiants 10 dies abans de l’inici 
de la matrícula.  

10 dies 

Objectiu 4 
5. Assolir que un 90% d’estudiants a partir de segon curs es 
matriculi al juliol. 

90% 

Objectiu 5 
5. Consolidar els 7,6 punts de satisfacció dels estudiants amb 
el programa informàtic d’automatrícula. 

7,6 

Objectiu 6 
6. Consolidar els 7,6 punts de satisfacció dels estudiants amb 
el procés de matrícula. 

7,6 

Objectiu 7 
7. Consolidar els 7,5 punts de satisfacció dels estudiants amb 
la informació de la web d'automatrícula. 

7,5 

Objectiu 8 
8. Augmentar a 7,7 punts la satisfacció dels estudiants amb 
la informació i atenció telefònica. 

7,7 

Objectiu 9 
9. Consolidar els 8 punts de satisfacció dels estudiants amb 
la informació i atenció per correu electrònic. 

8 

Objectiu 10 
10. Augmentar a 8 punts la satisfacció dels estudiants amb la 
informació i atenció presencial. 

8 

 

I les actuacions que es duran a terme per a assolir-los, així com els responsables, recursos 
necessària, resultats lliurables i els terminis previstos, les hem definit al document 
“Planificació i seguiment dels objectius”, que pot veure’s matisat després de la reunió de 
planificació de la matrícula del curs 2019-20, prevista per 31/01/2019, considerant el 
contingut del document de millores que en resultarà. 

 

 

7. DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS I LA CONFORMITAT DELS SERVEIS 

El control i seguiment del desenvolupament dels processos i la conformitat dels serveis es 
realitza mitjançant: 

 L’establiment i seguiment d’indicadors de funcionament i de resultats dels 
processos 

 Identificació i control d’incidències i no conformitats 
 Captació i tractament de suggeriments i queixes 
 Desviacions d’auditories 
 Valoració del procés de matrícula 

Tots aquests aspectes són analitzats en el punt corresponent d’aquest mateix informe. 

 

 

8. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA 
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A la finalització del procés de matrícula el SGA es reuneix amb les caps de les secretaries 
amb la finalitat de fer una valoració del procés de matrícula, el resultat del qual es detalla 
al document Annex “Valoració del procés de matrícula 2018-19”, tancat en la reunió a l’efecte 
celebrada el 28/11/2018. 

La primera reunió de valoració amb les secretaries (reunió de “pre-valoració”) per a la 
preparació del document es va realitzar el 05/10/2018. 

 

 

9. LA RETROALIMENTACIÓ DE L’USUARI 

Per tal d’analitzar la satisfacció de l’usuari, d’una banda s’analitzen les causes de les queixes, 
suggeriments i recomanacions rebudes: 

 

Reclamacions / suggeriments procedents dels usuaris: 

La captació de suggeriments i queixes s’ha donat per tres vies: 

a) rebudes per les secretaries, tant via telefònica, com mail, com presencial; i que en 
molts casos s’han incorporat al registre d’incidències i en tots els casos han tingut 
resposta. 

b) rebudes a les adreces electròniques de contacte d’automatrícula, tant l’atesa per la 
SGM com les de les secretaries, i en tots els casos han tingut resposta. 

c) escrites pels estudiants a l’enquesta de satisfacció. 

 

Anàlisi de les enquestes de satisfacció de l’usuari: 

Elaborem l’enquesta amb l’objectiu de conèixer l’opinió dels estudiants de grau, que són els 
usuaris finals del procés de matrícula de grau del SGA i les secretaries, per tal de completar 
una valoració acurada de la campanya i planificar adequadament la següent. 

La matrícula del curs 2018-19 és la sisena que es sotmet a aquesta enquesta; des del curs 
2014-15, optem pel qüestionari massiu en línia. Les característiques de la mostra en els 
últims quatre cursos –en els que hem emprat un qüestionari i sistema equivalent- són les 
següents: 

 

Mostra i confiança, 
total URV 

Matriculats Enquestes %enquestat Confiança Error 

curs 2014-15 10.921 2.395 21,93% 98,23% 1,77% 
curs 2015-16 11.293 1.941 17,19% 97,98% 2,02% 
curs 2016-17 11.245 1.634 14,53% 97,76% 2,24% 
curs 2017-18 11.127 1.826 16,41% 97,90% 2,10% 

curs 2018-19 11.335 1.443 12,96% 97,59% 2,41% 
 
Confiança i error són, doncs, molt similars tots els cursos, també aquest. 
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Pel que fa als resultats globals, podem veure que els resultats són força positius; en conjunt 
els millors des que enquestem: 
 

 
 

adaptació NPS del conjunt de les puntuacions de la URV 

 

 

distribució de les puntuacions atorgades entre 0 i 6 punts i entre 7 
i 10 punts al conjunt de la URV 

 

 
 

 

El detall de l’anàlisi el trobarem a l’informe que incorporarem com a annex tan aviat com 
estigui elaborat –la previsió, aquest curs, és al mes de febrer–. 
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Per últim, recordar que, amb voluntat, d’una banda, de transparència i rendiment de 
comptes als estudiants i, de l’altra, de mostrar-los que realment tenim en consideració les 
seves aportacions i les valorem com a ajuda a la millora, per cinquè any tenim la intenció 
de preparar un extracte de l’informe que posarem al seu abast. 

 
 

10. NO CONFORMITATS I ACCIONS CORRECTIVES 

S’ha dut a terme un anàlisi de totes les incidències recollides durant el procés de matrícula, 
i en destaquem quatre situacions: 

- El nombre d’incidències, excloses consultes, és lleugerament menor al del curs passat, fet 
que es correspon amb el bon desenvolupament del procés. 

- El sistema de matrícula assignant una franja de 30 minuts a cada estudiant (novetat del 
curs 2014-15), aquest curs tampoc no ha donat incidències. 

- La recuperació d’una única tramesa d’incidències al final del període de matrícula de juliol 
no ha implicat pèrdua d’informació rellevant. 

- Secretaries i SGA registren i trameten les incidències de forma satisfactòria i suficient per 
a l’anàlisi acurada del procés (les incomplecions no dificulten l’assoliment de l’objectiu). 

- El nombre de no conformitats derivades d’incidències ha baixat a sis (11 al curs passat, i 
6 al curs 2016-17) i no s’han produït situacions excessivament greus. 

 

La situació actual de les no conformitats es recull al quadre següent: 

 

 estat a 
05/11/2013 

acumulat fins 
25/11/2014 

acumulat fins 
03/12/2015 

acumulat fins 
30/11/2016 

acumulat fins 
22/11/2017 

acumulat 
fins 

11/12/2018 

TOTAL NC 7 38 47 64 83 95 

NC obertes 6 11 7 3 4 4 

 

Anàlisi de les no conformitats i accions correctives que resten obertes: 

Tractem l’estat en què es troben les NCs encara obertes i, després de repassar les 
actuacions dutes a terme, en tanquem diverses. Per al detall del seu seguiment el RQ crea 
i manté un registre amb totes elles i les accions programades per corregir-les. 

En aquest moment, continuen obertes les no conformitats següents: 

 

NC72. Valoració de l’eficàcia de la formació del personal 

Des del SRH no s’ha facilitat la informació, ja que han canviat el calendari del seu procés, 
PR‐SRH‐019 Avaluació de la formació del PAS, i no tenen disponible les dades; per tant, no 
disposem de la informació necessària per a l’anàlisi de la formació 2018 rebuda pel 
personal. 
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A la vista d’aquesta situació, hem de mantenir oberta aquesta NC i programem aquesta 
anàlisi per al proper seguiment semestral. 

 

NC92. Informació web per aturada del sistema 

Durant la caiguda momentània d’UXXI la tarda del 25 de juliol de 2018, vam publicar un 
missatge indicant que s’estaven realitzant tasques de manteniment; algun estudiant ens va 
fer notar la poca oportunitat de fer aquestes tasques en un moment en què la matrícula 
hauria d’estar operativa. 

Certament, el missatge era erroni i això ens ha fet veure que cal que revisem els protocols 
d’actuació per emergències, i així ho farem. 

 

NC93. Gestió de places en grups de determinats centres 

A l’ETSE, a causa del major nombre d’estudiants matriculats de nou accés, s’han produït 
dificultats a l’hora d’assignar grups, canvis de grup etc. i ha dificultat l’agilitat en el procés 
de matrícula. 

S’ha de revisar l’organització i, a tal efecte, es crearà un grup de treball entre el SGA, l’OSD 
ETSE i la SGACSES per analitzar les causes i establir les millores convenients. 

 

NC94. Concreció de dates de matrícula 

En l’adaptació a la nostra organització del calendari de matrícula de nou accés a grau, per 
als assignats de segona a vuitena preferència vam escurçar un dia; va ser l’últim, i alguns 
estudiants van sol·licitar matricular-se precisament en aquella data –cosa que poden fer- 
indicant-nos que en la informació rebuda des de l’OAU així ho contemplava. 

En el calendari de matrícula del curs 2019-20 hem de preveure que, si organitzativament 
mantenim la necessitat de concentrar matrícula de nou accés en menys dies dels previstos 
al calendari OAU, hem de reduir pels dies inicials dels períodes perquè la mesura tindrà 
menys impacte en els estudiants –que sovint esperen al final per si són reassignats-. 

 

 

11. ELS RESULTATS DE LES AUDITORIES INTERNA I EXTERNA 

El desenvolupament de l’auditoria interna va ser, igual que en les edicions anteriors, 
plenament satisfactori. La professionalitat de l’auditor intern és màxima, així com també la 
col·laboració de tot el nostre personal. 

Durant el desenvolupament de l’auditoria externa l’auditor ens va comunicar que TÜV-
Rheinland s’havia retardat en la tramitació de l’expedient de re-certificació (del 2017, doncs) 
i havíem deixat d’estar certificats. La solució que es va adoptar va ser completar l’auditoria 
externa amb tot allò necessari per re-certificar-nos de nou, fet que va succeir el 13/04/2018. 
Aquest fet ens ha fet reconsiderar si hem de continuar la col·laboració amb TÜV-Rheinland; 
finalment, hem optat per mantenir-la degut, única i exclusivament, a la gran qualitat 
professional de l’auditor extern amb el que venim treballant i que esperem mantenir. 
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Com sempre, l’anàlisi detallada dels informes d’ambdues auditories es va dur a terme 
immediatament després de la seva realització i vam prendre mesures per atendre tots els 
comentaris dels auditors (veure document adjunt a l’efecte). En aquest punt assenyalem 
que la segona etapa, sobrevinguda per a la re-certificació, de l’auditoria externa no va fer 
modificar l’anàlisi que ja havíem elaborat al febrer. 

La conversió de l’auditoria externa en auditoria de re-certificació, amb el conseqüent retard 
en la seva culminació, ha comportat que les auditories de 2019 s’hagin hagut de programar 
més tard del que ho fèiem habitualment: l’auditoria interna serà els dies 14, 15 i 18 de març, 
i l’externa els dies 11 i 12 d’abril; el programa d’auditories annex conté més detalls al 
respecte. 

 

 

12. L’AVALUACIÓ DELS PROVEÏDORS EXTERNS 

 

Proveïdors externs homologats 

Quan a la matrícula de grau, els proveïdors externs homologats amb els que hem contractat 
per a la campanya del curs 2018-19 són els següents: 

 

Concepte Proveïdors externs
Contractació de viatges : hotels i trens Viatges el Corte Inglés 
Material d’oficina Lyreco España, S.A.
Consumible i d’impressió Lyreco España, S.A.

 

Tots ells han estat avaluats, prèvia contractació, dins del procediment d’homologació, tal i 
com es descriu en el PR-SGA-04 Compra homologada. 

D’altra banda, en relació també amb la matrícula de Grau, al SGA i secretaries som usuaris 
de producte en l’aplicació informàtica UXXI i automatrícula, de la que comuniquem 
qualsevol incidència que es detecti a gerència i SRIiTIC (UXXI) com a responsables de 
producte. 

 

 Avaluació dels proveïdors externs homologats en termes de conformitat: 

No s’han detectat incidències destacables amb proveïdors externs. 

No s’han detectat no conformitats amb proveïdors externs. 

 

Proveïdors externs no homologats 

Com en els darrers anys, per a la campanya de matrícula 2018-19 s’han tornat a contractar 
a Gràfiques Gibert l’edició de carpetes i agendes amb resultats, com sempre, satisfactoris. 
Aquest curs no han calgut els fulls autocopiatius per al control de la documentació de nou 
accés a grau. 
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En aquest punt realitzem una primera valoració del nou proveïdor Eco-Shredder de 
destrucció de paper, tot i que no ha prestat serveis durant la matrícula. 

 Avaluació dels proveïdors externs no homologats en termes de conformitat: 

Conforme. 

 

Proveïdors externs no homologats crítics 

Fins al curs passat, en el procés de matrícula de grau hem vingut considerant Gràfiques 
Gibert un proveïdor crític quant als fulls autocopiatius per al control de la documentació de 
nou accés a grau; com que a la matrícula del curs 2018-19 no hem emprat aquest full de 
control, ha deixat de ser-ho. 

 Avaluació dels proveïdors externs no homologats crítics en termes de 
conformitat: 

No aplica. 

 

 

13. ANÀLISI DE LA FORMACIÓ REALITZADA 
 
Tal com hem avançat quan analitzàvem les no conformitats obertes, no disposem de la 
informació necessària per a l’anàlisi de la formació 2018 rebuda pel personal degut al canvi 
en el calendari del procés, PR‐SRH‐019 Avaluació de la formació del PAS. Preveiem fer 
l’anàlisi completa en el proper seguiment semestral, previst per maig/juny de 2019. 

Sí comptem amb la llista de cursos realitzats pel personal, que han estat els següents: 

CURSOS 2018 persones 
ANGLÈS CONVERSA - SECOND STEP 4 

ANGLÈS NIVELL 3 1 

ANGLÈS NIVELL 4 2 

ANGLÈS NIVELL 5 3 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL ADVANCED C1 (PART A) 1 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL ADVANCED C1 (PART B) 1 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL ELEMENTARY A2 (PART A) 3 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL ELEMENTARY A2 (PART B) 2 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL MID-INTERMEDIATE B1+ (PART B) 1 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL PRE-ADVANCED B2+ (PART A) 1 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL PRE-ADVANCED B2+ (PART B) 1 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL PRE-ELEMENTARY A1 (PART A) 3 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL UPPER INTERMEDIATE B2 (PART A) 1 

ANGLÈS VIRTUAL NIVELL UPPER INTERMEDIATE B2 (PART B) 1 

APLICACIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT A LES SGAC 31 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA LLEI 39/2015 I LA LLEI 40/2015 5 

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA EN ANGLÈS.  NIVELL LOWER INTERMEDIATE (B1) 3 

ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS.  NIVELL LOWER INTERMEDIATE B1 1 

COMBINAR CORRESPONDENCIA AMB WORD 2 

CONDUCCIÓ DE REUNIONS EN ANGLÈS.  UPPER INTERMEDIATE B2 1 
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CONDUCCIÓ DE REUNIONS EN ANGLÈS. NIVELL LOWER INTERMEDIATE (B1) 1 

CURS DE NIVELL SUPERIOR DE CATALÀ C2 (D) SEMIPRESENCIAL 3 

EL SGQ DE LA URV I LA NORMA ISO 9001 22 

ELABORACIÓ DE FORMULARIS. ADOBE ACROBAT 4 

ESTABLINT VINCLES: ESTUDIANTS I ALUMNI 1 

EXCEL INTERMEDI 3 

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PER AL CANVI INDIVIDUAL I COL.LECTIU PER A COMANDAMENTS 2 

HABILITATS DE VENDA 1 

NOVETATS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DERIVADES DE LES LLEIS 39/2015 I 40/2015 D'1 
D'OCTUBRE 

4 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA SIERRA: PLATAFORMA DE SERVEIS BIBLIOTECARIS 1 

REDACCIÓ DE TEXTOS EN ANGLÈS.  NIVELL UPPER INTERMEDIATE (B2) 1 

USOS NO SEXISTES DE LA LLENGUA 1 

VIOLÈNCIES SEXUALS EN LA UNIVERSITAT: RECONÈIXER, ACOMPANYAR I REPENSAR ESTRATÈGIES DE 
RESPOSTA 

1 

VIRTUAL D'AUTOAPRENENTATGE OUTLOOK 2013 5 

Total general 118 

 

En l’anàlisi de la formació a fer al seguiment semestral de maig/juny 2019 hem de 
comprovar que la realització i aprofitament de cursos vagi estant alineada amb la detecció 
de necessitats (de març-abril 2017) i la Proposta Formativa PAS 2018-21. 

 

 

14. ANÀLISI DE RECURSOS I DETECCIÓ DE NECESSITATS 

 

 Previsió de la gestió de recursos humans pel pròxim període: 

En la RxD de l’any passat vam assenyalar dues qüestions que podien afectar a la prestació 
del servei: la jubilació de la cap de l’ArDoc i la possible convocatòria d’oposicions de l’escala 
administrativa. 

La jubilació de la cap de l’ArDoc es va produir finalment el passat octubre. La plaça de cap 
de l’àrea no s’ha cobert i, per ara, les competències –com hem assenyalat en l’avaluació de 
riscos- s’han distribuït entre la vicegerent (dependència jeràrquica, organització i recursos) 
i la cap del SGA (dependència funcional –processos-). Dit això, no tenim constància que 
aquesta sigui una decisió definitiva i, a més, la plaça de cap de l’ArDoc no ha estat 
amortitzada; d’altra banda, està pendent la contractació d’un gerent que podria prendre 
decisions en aquest àmbit. 

En definitiva, simplement hem de continuar treballant d’acord amb les competències que 
tenim assignades fins que hi hagi novetats –si és que n’hi ha-. 

Pel que fa a les oposicions de l’escala administrativa, que poden suposar l’estabilització o la 
marxa de personal que actualment no té plaça de plantilla, sembla que tindran lloc al 2019; 
hauríem d’intentar, en la mesura del possible, que els canvis en el nostre àmbit, si n’hi ha, 
es concretin a partir de la tardor. 

Finalment, hem de considerar que per a la matrícula del proper curs 2019-20 no podrem 
comptar amb becaris de col·laboració –la Inspecció de Treball així ho ha establert-. És un 
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inconvenient en l’operativa del procés de matrícula: els becaris han vingut assumint tasques 
informatives i d’arxiu de documentació, allliberant-ne, doncs, al personal més qualificat, que 
podia centrar-se en feines més complexes i de major valor. 

Al nostre parer, la solució passa per ampliar el nombre de reforços de PAS durant la 
matrícula i, en menor mesura, possibilitant que el personal que pugui incrementi les hores 
extraordinàries. En aquests moments estem quantificant en hores els suports addicionals 
amb que hem comptat en la campanya del curs 2018-19 perquè puguin servir de guia per 
a les previsions de la propera. 

 

 Recursos Materials, equipaments i infraestructura pel pròxim període: 

Tant el sistema de gestió de torns per a l’atenció presencial com el de missatges i cues per 
a l’atenció telefònica han funcionat correctament, i les valoracions dels estudiants han estat 
molt bones. Ara bé, no hem acabat de definir els informes sobre l’atenció presencial (vam 
tenir els models a finals de juliol) i no hem comptat amb informes sobre l’atenció telefònica 
(les dades estan enregistrades i es poden obtenir, però no hi ha pre-definicions i cal una 
feina completament manual per part del SRIiTIC que fins ara no ha pogut assumir). 

Evidentment, caldria que per a la propera campanya els informes d’ambdós àmbits estiguin 
definits i funcionant abans de l’inici de la matrícula. 

 

 

15. CANVIS QUE PODEN AFECTAR AL SGQ 

En l’anàlisi de les oportunitats hem tractat la qüestió de la nova gestió de processos 
transversals amb BOX, que veiem com una afectació al sistema en positiu i que haurem de 
plantejar-nos si també estenem als processos estrictament propis. Considerem que no 
podem prendre decisions al respecte fins després de rebre la formació (programada per al 
proper mes de gener). 

La jubilació de la cap de l’ArDoc s’ha produït el passat mes d’octubre. Com hem explicat a 
l’anàlisi de riscos, per ara la plaça no s’ha cobert –ni tampoc s’ha amortitzat- i les seves 
competències s’han redistribuït entre la cap del SGA i la vicegerent. La nova situació és molt 
recent i cal esperar evolució; a més, la incorporació d’una nova gerent està en procés. 

Al proper seguiment semestral hauríem de comptar amb més informació i poder fer una 
nova valoració, més acurada, de la situació. 

 

 

16. ACCIONS DE SEGUIMENT DE REVISIONS PER LA DIRECCIÓ ANTERIORS 

Les diferents actuacions que han de dur-se a terme de resultes de les revisions per la 
direcció són monitoritzades pel RQ, i habitualment al maig realitzem la reunió de seguiment 
semestral de dels objectius en la qual analitzem l’estat de totes les accions programades. 

Aquest any la vam celebrar el 06/06/2018. Com hem fet des del primer seguiment, vam 
compilar en una graella totes les actuacions programades en tots els àmbits del sistema 
que havien d’estar enllestides en aquesta data –fins a 31/05/2018, en aquest cas-, incloent-
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hi el document d’origen, la persona responsable i el termini previst per realitzar-les, i vam 
repassar l’estat de totes elles. 

El seguiment semestral queda recollit en el document a l’efecte, el qual es publica a la web 
amb la documentació de tot el SGQ. 

 

 

17. ACCIONS DE MILLORA 

A partir de les fonts següents: 

 Document de valoració del procés de matrícula 

 Resultats de la taula de millores de la matrícula del curs 2018-19 

 Planificació de les respostes a les No Conformitats 

 Resultat de les enquestes de satisfacció dels usuaris 

 Informe d’incidències 

al gener, reunió programada pel 31/01/2019, s’elaborarà i consensuarà amb les secretaries 
el document de Planificació i propostes de millora per al procés de matrícula 2019-2020 (i 
s’afegirà com a annex a aquesta acta de revisió per la direcció). Aquest document incorpora 
la taula amb les accions de millora detallades (preparada, al seu torn, per contenir 
informació sobre el compliment de cada acció). 

 

 

18. ALTRES TEMES TRACTATS 

Com en els darrers anys, tractem la impressió general, positiva, del desenvolupament de la 
matrícula de grau en aquesta campanya. També constatem que tot el personal mostra bona 
implicació i compromís, factors que ajuden a assolir els objectius en una situació d’altes 
càrregues de treball i concentració de tasques. 

 

 

19. REQUISITS LEGALS 

Es realitza una revisió dels requisits legals aplicables identificats en la Relació de 
documentació externa i s’actualitza com a conseqüència de la nova regulació en l’àmbit de 
la protecció de dades de caràcter personal. 

Actualment es compleix amb els requisits que són d’aplicació per al desenvolupament del 
procés de Matrícula de grau. 

 

 

20. CONCLUSIONS I ACORDS 

Es prenen els següents acords i conclusions: 
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 S’aproven els canvis en la documentació del sistema 
 S’aprova l’actualització de l’anàlisi DAFO 
 S’aprova el quadre de comandament d’indicadors per a la matrícula del curs 2019-20. 
 S’aproven els objectius per a la matrícula del curs 2019-20. 
 S’aprova el Pla d’auditories 
 S’aprova el Calendari i la Relació de punts a tractar en les següents Revisions per la 

Direcció: 

 

Calendari: 

 

Calendari 
Tipus de Revisió 
per la Direcció 

Observacions 

maig/juny de 2019 Revisió semestral 
Estat de les actuacions programades amb 
termini d’execució fins a aquesta data. 

desembre de 2019 Revisió anual 
Valoració de tots els punts en base als 
resultats de la campanya 2019-20. 

 

Relació de punts a tractar en les properes revisions del sistema: 
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Revisió semestral Revisió anual 
1. Introducció 
2. Revisió del DAFO 
3. Seguiment dels indicadors 
4. Objectius de qualitat 
5. Revisió de la documentació 

del SGQ (processos) 
6. Seguiment de les accions de 

revisions per la direcció 
anteriors 

7. Anàlisi de la Formació (NC72) 
8. Conclusions i acords 

1. Introducció
2. Revisió de la documentació del SGQ 
3. Canvis en les qüestions externes i internes 

(Context) 
4. Eficàcia de les accions iniciades per fer 

front als riscos i oportunitats 
5. Seguiment dels indicadors 
6. Objectius de qualitat 
7. Desenvolupament dels processos i la 

conformitat dels serveis 
8. Valoració del procés de matrícula 
9. La retroalimentació de l’usuari 
10. No conformitats i accions correctives 
11. Els resultats de les auditories internes i 

externes 
12. L’avaluació dels proveïdors externs 
13. Anàlisis de recursos i detecció de 

necessitats 
14. Canvis que poden afectar al SGQ 
15. Seguiment de les accions de revisions per 

la direcció anteriors 
16. Accions de millora 
17. Altres assumptes 
18. Requisits legals 
9. Conclusions i acords 

 

Totes les persones assistents manifesten expressament la seva conformitat amb els 
acords adoptats. 

 

Tarragona, 11/12/2018 

 

Tarragona, 11/12/2018 

 

 

Cap del Servei de Gestió Acadèmica Responsable de Qualitat 
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ANNEXOS: 

 

Annex I – Valoració del procés de matrícula 

Annex II – Informe de les enquestes de satisfacció dels usuaris (a afegir al febrer de 
2019) 

Annex III – Informe d’incidències i no conformitats 

Annex IV – Planificació de la matrícula: propostes de millora per a la matrícula (a 
incorporar a partir del seu tancament al gener de 2019) 

Annex V – Informe d’auditoria interna 

Annex VI – Anàlisi dels resultats de l’auditoria interna 

Annex VII – Informe d’auditoria externa 

Annex VIII – Anàlisi dels resultats de l’auditoria externa 

Annex IX – Programa d’auditories 

Annex X – Anàlisi DAFO i anàlisi de riscos i oportunitats 

Annex XI – Avaluació de proveïdors externs 

 

 

 


