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Mòdul 3: Resultats de l’auditoria 
i millores

Servei de Gestió Acadèmica (SGA)

Formació per a la implantació d’un 
Sistema de Gestió de la Qualitat  basat 

en la norma ISO 9001:2008
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Introducció

L’objectiu d’aquesta sessió és realitzar un anàlisi 
a posteriori, un cop realitzada ja l’auditoria de 
certificació, per tal de revisar els canvis realitzats 
des d’aleshores, els aspectes detectats per part 
de l’audito, determinar-ne el seu estat actual, així
com plantejar accions de millora per tal de seguir 
avançant en el camí de la millora contínua.
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Millora contínua
Com ja s’ha comentat en els anteriors mòduls, 
el sistema de gestió de la qualitat es basa en el 
cicle de Deming.

Un procés de millora contínua és un esforç
continu per millorar els processos del SGA i les 
secretaries, per tal de millorar l'eficiència i 
l’optimització dels serveis oferts, tot realitzant 
una evolució gradual del sistema. 
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L’auditoria de certificació es va 

realitzar el dia 21 de febrer (Fase 1) i 

els dies 27 i 28 de febrer de 2014 

(Fase 2).

El 1er seguiment del sistema tocarà

realitzar-lo el proper gener-febrer de 

2015. 

Cicle d’auditories
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Canvis en el sistema de gestió – Canvis en la documentació

A nivell de la documentació del sistema (fitxes de procés, registres, etc), els principals 
canvis seràn:

• S’unificarà el diagrama dins de la pròpia fitxa de procés com a Annex, per tal de que la 
fitxa i el diagrama siguin un únic document de treball. 

•Revisió de tota la documentació i incorporació de canvis arrel de les modificacions 
realitzades per tal de resoldre temes detectats en l’auditoria i de les necessitats de canvis 
detectades pel personal o pel propi funcionament. 

•Incorporació de noves instruccions de treball: full de control de la documentació per als 
estudiants de nou accés (IT-ADOC-01), registre de documentació a l’expedient de 
l’estudiant (IT-ADOC-02), destrucció de documents (IT-ADOC-04)
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Canvis en el sistema de gestió – Altres canvis

Un dels canvis importants per aquest any ha estat el fet que les secretaries s’han 
encarregat dels correus electrònics de consulta, a diferència del curs 2013-2014 que 
ho va fer el SGA, i per tant aquestes han hagut de facilitar les dades al RQ per al càlcul 
de l’indicador “Nombre de consultes rebudes per correu electrònic” (FI-ADOC-03).

Així mateix, un altre canvi a destacar ha estat el fet que el calendari de tramesa 
d’incidències ha variat, tot reduint el nombre de trameses. 



R
E
Q

U
IS

IT
S

 U
S

U
A

R
I

U
S

U
A

R
I S

A
T
IS

F
E
T

Planificació Desenvolupament, revisió i 
millora de l’SGQ

Compres i recursos 
econòmics

Gestió dels recursos 
humans Gestió de la qualitat

Processos estratègics

Processos claus

Processos de suport

Mapa de processos SGA+secretaries

Canvis acadèmics i 
econòmics i adequació del 

sistema informàtic

Difusió de la informació als 
estudiants

Gestió de la formació

Execució de la matrícula

Satisfacció de l’usuari

Recursos per a la matrícula

Gestió de les TIC Gestió Integral dels Edificis

Mapa de processos Matrícula de Grau Rev.: 01
Data: 25-11-2014



R
E
Q

U
IS

IT
S

 U
S

U
A

R
I

U
S

U
A

R
I S

A
T
IS

F
E
T

Mapa de processos Matrícula de Grau Rev.: 01
Data: 25-11-2014

Planificació Desenvolupament, revisió i 
millora de l’SGQ

 Planificació
 Planificació i organització de la matrícula  Desenvolupament, revisió i millora de l’SGQ

Processos estratègics

Canvis acadèmics i 
econòmics i adequació del 
sistema informàtic

Difusió de la informació als 
estudiants

Execució de la matrícula

 Difusió de la informació als estudiants
 Canvis acadèmics i econòmics i 

adequació del sistema informàtic

 Execució de la matrícula

Processos claus

Compres i recursos 
econòmics

Gestió dels recursos humans Gestió de la qualitat

Processos de suport

Gestió de la formació

Gestió de les TIC

Gestió Integral dels Edificis

Satisfacció de l’usuari

 Elaboració i manteniment de la plantilla de PAS 
oficial

 Gestió de convocatòries de PAS oficial
 Gestió de convocatòries PAS temporal
 Gestió de convocatòries (oficials i temporals)
 Selecció de personal PAS
 Contractació PAS
 Gestió correu electrònic i carnet universitari
 Gestió i control dels períodes de prova PAS
 Gestió de la presència del personal 

d’administració i serveis
 Incapacitat temporal, maternitat i paternitat
 Absències
 Sol·licitud de llicències i/o permisos del PAS
 Finalització de contractes del personal 

d’administració i serveis
 Jubilacions PAS

 Elaboració pla de formació PAS
 Formació externa del PAS
 Formació interna del PAS
 Seguiment del pla de formació
 Avaluació de la formació del PAS

 Compra homologada 
 Compra no homologada
 Recepció i facturació
 Avaluació de proveïdors

 Gestió de les no conformitats
 Control documental i registres
 Auditories internes

 Incidències gestió integral d’edificis

 Incidències  informàtiques  Avaluació de la satisfacció de l’usuari

Recursos per a la matrícula
 Recursos per a la matrícula

Mapa de processos SGA+secretaries



Pàgina 9

Canvis en el sistema de gestió – Canvis en la documentació

Els canvis que s’han realitzat en les 
fitxes de procés queden reflectits en el 
caixetí de modificacions que s’ha 
incorporat al principi del document, 
per tal que es puguin conèixer quins 
han estat aquests canvis. 

A dia d’avui, encara no hi ha aquest 
caixetí de canvis a totes les fitxes, 
donat que s’aniran afegint a mida que 
s’hagin de modificar les fitxes per 
altres qüestions
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Documentació del sistema
I ja que estem tractant el tema de la documentació del sistema, anem a fer un repàs 
general.

Quins documents formen la documentació del sistema?

Sabeu on estan guardats i on els podeu consultar?

Per què és important la documentació?
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Documentació del sistema – Tipus de documents que la formen

Els sistema el formen un conjunt de 
documents i que cadascun d’ells té la 
seva importància i significat.

La política és l’únic document públic
del sistema.

On està la política 
per a la consulta dels usuaris?

D
etall del docum

ent
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Documentació del sistema – On és la documentació?

Recordeu que les versions 
actualitzades dels diferents 
documents dels sistema els 
trobareu a la web de la URV.
Per correu se us ha anat 
informant dels canvis incorporats

L’accés a la documentació és a través de la Intranet URV + Processos Gestió
Acadèmica:

“Web URV + Intranet + Suport: Processos Gestió Acadèmica + Documentació ISO 
Matrícula de Grau”.
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Documentació
del sistema –
On és la 
documentació?

Els documents estan classificats 
de la següent manera.
On estaria doncs, per exemple:
- Fitxa de procés sobre l’execució
de la matricula
- Informe de revisió per la direcció
- Instrucció de destrucció de 
documents
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Documentació del sistema – On és la documentació?

Teniu algun dubte sobre 
la localització d’algun 
document de la vostra 

operativa?
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Altres canvis futurs

Un altre dels canvis importants serà l’edició de la nova 
versió de la norma de referència, la ISO 9001.

Actualment la norma en vigor i per a la qual s’està
certificat és la ISO 9001:2008. Actualment però, s’està
duent a terme el procés d’edició, revisió i aprovació de la 
versió ISO 9001:2015 que està previst que es publiqui el 
setembre de 2015. 

Un cop publicada es disposarà d’un termini de 3 anys per 
adaptar-se a la nova versió i fer els canvis pertinents.



Pàgina 16

Canvis de la ISO 9001:2015 segons l’esborrany actual de la norma

La norma ISO 9001:2015 encara no és definitiva però segons l’esborrany que ja s’ha 
publicat, alguns dels canvis importants seran:

•Modificació de l’ordre dels punts de la norma, així com d’altres normes que també estan en 
revisió per tal de que totes tinguin els mateixos 10 punts comuns.

•Enfocament basat en riscos, entenent això com el perill de la conformitat del producte o 
servei. Per tant s’ha de vetllar per complir els requisits establerts. 

•Redacció modificada perquè sigui més adaptable a empreses de serveis. Es canviarà la 
paraula “producte” per “béns i serveis”.

•Incorporació de l’entorn socioeconòmic de l’organització (context extern i context intern).
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Cal recordar que cal seguir mesurant els 
indicadors per tal de mantenir actualitzat el quadre 
de comandament i així conèixer l’estat actual i el 
nivell en relació amb el valor objectiu.

Indicadors

Els indicadors són la mesura d’alguns dels nostres 
processos i que necessitem saber per tal de 
conèixer si aquests són eficaços, rentables i 
compleixen els nostres objectius. 

I per què són necessaris els indicadors?

Per a comprovar que es compleixen els requisits cal 
definir uns indicadors que ens permetin verificar que 
els nostres processos són adequats.



El personal participant en el procés, és 
l’encarregat de complimentar les dades de 
l’indicador relacionat.
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Data: 05/11/2013

Revisió: 00

Seguiment 
maig 2014

Justificació del percentatge d'acompliment 
maig 2014

Seguiment final 
novembre 2014

Justificació del percentatge d'acompliment 
final

1. Assolir un 80% de millores 
implantades.

Elaborar una taula de millores amb 
identificació precisa de totes elles, 
responsables i terminis.

RQ ene‐14 100% La reunió de planificació és el 14/01/2014 i 
es defineixen les millores. El document de 
planificació i millores es tanca el 17/03/2014 
i inclou la taula.

100% Fet en termini i mantingut al final.

Incloure o descartar totes les millores en què 
participa el SRIiTIC al document de projectes 
informàtics.

Cap de l'Àrea de 
Docència

mar‐14 90% Es concreta amb posterioritat a la reunió de 
seguiment dels objectius;  a 30/05/2014 no 
tenim la conformitat del SRIiTIC al document 
definitiu.

100% El document definitiu de projectes 
informàtics es tanca en reunió amb SRIiTIC el 
dia 11/06/2014 (document v12/06/2014).

2. Haver realitzat el 80% de les 
actuacions el dia que comença 
la matrícula.

Tenir definit el document de Planificació 
(tasques) amb responsables el 30/04/2014.

RQ abr‐14 80% Està perfilat el contingut, però no concretat 
del tot perquè abril és massa aviat; de cara a 
propers cursos, cal redefinir el calendari 
d'aquesta acció.

100% Queda definit completament a mitjans de 
juny.

Lliurar al personal el document i realitzar la 
primera reunió de seguiment de les actuacions 
la primera setmana de maig.

RQ may‐14 60% Està enllestit el document amb el contingut 
que podem tenir en aquesta data, i el 
personal el té i se n'ha parlat, però  de cara a 
propers cursos, cal redefinir el calendari 
d'aquesta acció.

100% A partir de què es té enllestit el document 
defintiu, el document es repassa amb els 
responsables d'acord amb els terminis

Repassar el compliment amb els responsables 
cada setmana fins el 30/06/2014.

RQ jun‐14 _ _ _ Actuació programada per juny. 100% A partir de què es té enllestit el document 
defintiu, el document es repassa amb els 
responsables d'acord amb els terminis

Repassar el compliment amb els responsables 
diàriament fins al dia d'inici de la matrícula.

RQ jul‐14 _ _ _ Actuació programada per juliol. 100% A partir de què es té enllestit el document 
defintiu, el document es repassa amb els 
responsables d'acord amb els terminis

3. Rebre un màxim de 500 
consultes per correu electrònic.

Enllestir l'actualització de la web, en tot allò 
que només depèn de SGA‐Secretaries el 
30/06/2014.

RQ jun‐14 _ _ _ Actuació programada per juny. 100% Fet en termini (sí queden per dates 
posteriors  qüestions que no depenen 
exclusivament del SGA, com ara el tràmit del 

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DELS OBJECTIUS
Sistema de gestió de la qualitat - Matrícula de Grau

Data actualització : 25/11/2014

Objectiu Actuacions Responsable Termini

Compliment
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Aquests dos registres, són una de les eines clau per aconseguir aquesta millora contínua ja 

que gràcies al coneixement de les accions iniciades (punts forts i punts febles) podem 

potenciar i corregir el nostre sistema/servei.

Feu ús del registre d’incidències?

Comuniqueu les desviacions que detecteu?

Rebeu el retorn sobre l’estat de l’acció?

Anoteu les millores implantades?

Teniu algun dubte al respecte?

Registre d’incidències i no conformitats
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Registre d’incidències i no conformitats

Data: 25/11/2013

Revisió: 01

Descripció Responsable

REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Sistema de gestió de la qualitat - SGA

ÀMBITDESCRIPCIÓDATA VIA DE CONTACTECAUSA DATA TANCAMENT 
INCIDÈNCIA

INCIDÈNCIES

PERSONA QUE 
L'HA DETECTAT

DERIVA EN NC?
Sí / No

(a emplenar per 
SGA)

NÚM. 
CORRECCIONS

Recordeu que per a dur un correcte control i anàlisi és necessari complimentar tots els 
apartats que s’indiquen en el corresponent registre.

Calendari
Organitzatiu
Tècnic
Comunicació
Acadèmic
Econòmic
Altres 
Consulta
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Registre d’incidències i no conformitats – Incidències 2014

357 incidències
(excloses consultes)
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Registre d’incidències i no conformitats – No Conformitats 2014



Pàgina 25

En l’auditoria externa de certificació, el resultat final va ser 0 no 

conformitats. És a dir tot i que es van detectar aspectes que es 

podien millorar (oportunitats de millora i comentaris), el grau 

d’importància va ser lleu i per tant no van tenir la consideració

de NC.

En cas d’haver-se’n detectat, TÜV Rheinland (l’entitat de 

certificació) estableix un termini de 60 dies naturals per 

presentar les accions correctives corresponents.

Resultats de l’auditoria externa
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Resultats de l’auditoria externa – Punts forts

Aquests són els punts forts indicats per l’auditor:
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Resultats de l’auditoria externa – Oportunitats de millora

Aquestes són les oportunitats de millora indicades per l’auditor:



Pàgina 28

Resultats de l’auditoria externa – Comentaris

Per als comentaris, és necessari aplicar mesures correctives ja que sinó
poden derivar en no conformitat en la següent auditoria.
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Resultats de l’auditoria de certificació d’altres unitats/serveis
En el cas de la UGAD, tampoc van tenir no conformitats. L’auditor en aquest cas va indicar 

només oportunitats de millora:
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Resultats de l’auditoria de certificació d’altres unitats/serveis
En el cas del CRAI, tampoc van tenir no conformitats. L’auditor en aquest cas va indicar punts 

forts, oportunitats de millora i comentaris:
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Resultats de l’auditoria de certificació d’altres unitats/serveis

Oportunitats de millora del CRAI:



Pàgina 32

Resultats de l’auditoria de certificació d’altres unitats/serveis

Comentaris del CRAI:
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Fem 
un 

cafè?
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TALLER PRÀCTIC - TREBALL EN GRUP

En aquesta segona part, treballarem en equip els punts detectats en 

l’anterior auditoria (punts forts, oportunitats de millora i comentaris).

Caldrà que formem equips de treball per treballar cadascun dels 

aspectes detectats i després farem una posada en comú.

Heu d’analitzar la situació des del punt de vista del rol d'auditor així

com des del punt de vista d’auditat. 
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Exercici 1

L’auditor indica com a punt fort com s’ha realitzat el registre d’incidències i el nivell 
de detall així com el posterior anàlisi realitzat en un informe molt complert.

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a punt fort?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a punt fort?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 1 - Solució

Exercici nº 1: La norma estableix que s’identifiqui quan existeix o es detecta una situació no 

conforme per al correcte desenvolupament del procés o prestació del servei. Per aquest 

motiu és important tenir establert un sistema de registre per al control i seguiment de les 

incidències i no conformitats detectades i complimentar aquest amb tota la informació

requerida.

D’aquesta manera s’assegura un millor compliment dels punts de control del producte no 

conforme, anàlisi de dades, accions correctives i preventives. En cas de no dur un correcte 

compliment del registre (ex. No identificar la causa, no realitzar el seguiment d’una no 

conformitat oberta fa molt de temps) podria donar lloc a un comentari o no conformitat.
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Exercici 2

L’auditor exposa com a punt fort la molt complerta anàlisi feta de la satisfacció dels 
usuaris.

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a punt fort?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a punt fort?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 2 - Solució
Exercici nº 2: La norma ISO 9001 està enfocada en vetllar per complir uns estàndards de 

qualitat per tal de complir els requisits del client i conseqüentment aconseguir la seva 

satisfacció.

Per tal d’assegurar-nos de que realment es compleix, la norma demana que es disposi d’un 

sistema per obtenir la percepció del client i per tant el mètode de l’enquesta és una de les 

vies més recurrents. Però després la informació recopilada cal que sigui analitzada per 

poder-ne extreure les conclusions pertinents i les accions necessàries segons convingui.

D’aquesta manera s’assegura un millor compliment del punt de satisfacció del client. En cas 

de no disposar d’un sistema per captar l’opinió del client, això podria esdevenir en un 

comentari o no conformitat.
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Exercici 3
L’auditor comenta com a oportunitat de millora la situació en que tot i que s’assegura 
que s’identifiquen els canvis en la documentació a través dels correus electrònics de 
comunicació de canvis, seria recomanable incloure la informació del canvi en el 
mateix document, de la mateixa manera que es realitza en el manual de qualitat.

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 3 - Solució

Exercici nº 3: El sistema a través de correu electrònic ja compleix amb el que demana la 
norma de que s’identifiquin els canvis, però donat que després en el moment de treball 
possiblement no es té paral·lelament el correu electrònic i el document vigent que està
penjat de la pàgina web, doncs resulta més adequat que aquesta informació estigui inclosa 
en el propi document per tal que sempre es tingui present.

D’aquesta manera s’assegura un millor compliment del punt de control dels documents.
Si no existeix un correcte sistema d’identificació i de comunicació dels canvis, pot derivar en 
una observació o no conformitat per part de l’auditor.

ESTAT ACTUAL: En procés
A mesura que s’han de modificar les fitxes per altres qüestions, s’aprofitarà per anar afegint 
a tot arreu, el caixetí de Relació de modificacions.
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Exercici 4

L’auditor exposa que una oportunitat del sistema es el fet de relativitzar respecte el 
núm. Global de matrícules, l’indicador/objectiu relatiu al nombre màxim de 500 
consultes via correu electrònic.

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 4 - Solució

Exercici nº 4: Per tal d’obtenir una informació més acurada, la relativització i l’enllaç de 

diverses dades ajuda a aprofundir l’explotació de dades que es realitza. És interessant la 

informació que aporta de forma individual cada indicador/objectiu i la que ens pot aportar si 

es combina amb alguna altra dada, per tal de determinar-se quina pot ser més interessant.

D’aquesta manera s’assegura un millor compliment del punt d’anàlisi de dades.

ESTAT ACTUAL: Tancada

Es va canviar a percentatge i així és com s’ha calculat.
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Exercici 5
L’auditor considera que és una oportunitat de millora la incorporació d’un sistema de 
“ticketing” en la gestió de les incidències relatives als desenvolupaments interns de 
Gestió acadèmica i gestionades per SRiTIC (actualment s’estan registrant per correu 
electrònic).

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 5 - Solució
Exercici nº 5: Cal poder controlar tant els temes que es gestionen internament com els 

externs, per aquest motiu aquest recomanació és una opció per tal de millorar aquest 

aspecte.

D’aquesta manera s’assegura un millor compliment del punt control del producte no 

conforme. Si en un futur l’auditor observa que es perd el control, pot esdevenir en un 

comentari.

ESTAT ACTUAL: Oberta

Es va tractar amb SRIiTIC en aquell moment i van comentar que ja ho estaven 

estudiant, però que de moment no ho implantaven i seguíem amb el mail; no hi ha 

novetats.
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Exercici 6

L’auditor opina que és una oportunitat de millora el fet de millorar la documentació i 
registre de les proves de validació realitzades sobre les modificacions realitzades en 
UXXI. 

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a oportunitat de millora?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 6 - Solució
Exercici nº 6: És important conservar les evidències que puguin demostrar que s’està

realitzant el procés i totes les tasques que són necessàries. Disposar de tots els resultats de 

les proves realitzades ajuda a que es disposi de tota la informació i es puguin prendre les 

valoracions pertinents.

D’aquesta manera s’assegura un millor compliment del punt planificació de la realització del 

servei. Si en un futur l’auditor observa que es perd el control, pot esdevenir en un comentari.

ESTAT ACTUAL: Tancada

S’ha implantat un registre d’aquestes proves en Excel que conté els camps necessaris 

per tal que quedin enregistrades totes les proves de validació que es duen a terme
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Exercici 7

L’auditor exposa com a comentari, que molt puntualment s’ha observat algun registre 
amb defectes de cumplimentació (ex. Full de verificacions per acreditar el nivell de 
tercera llengua). 

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a comentari?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a comentari?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 7 - Solució

Exercici nº 7: Les plantilles dels registres es defineixen amb els camps necessaris segons 

s’ha decidit prèviament. Si després no es complimenta correctament això suposa un punt 

per on pot fallar el procés donat que no es disposa de tota la informació necessària.

Cal complimentar correctament els registres per tal de complir amb el punt de control dels 

registres i evitar que la situació vagi a més i pugui derivar en una no conformitat. 

ESTAT ACTUAL: Tancada
La SGM elabora el full de control del nivell d'idioma v.27/06/2014; el funcionament és clar en 

sí mateix i el RQ descarta elaborar IT perquè no aporta res. 

EC6
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EC6 Aquesta resposta és la mateixa que hi ha en el tema del ticketing.
Entenc que el Joan s'ha confòs, cal doncs dir si aquesta NC està Oberta, Tancada o en Procés i explicar que s'ha fet al respecte
Elena Carballo; 14/11/2014
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Exercici 8

L’auditor aporta com a comentari, incrementar el temps de conservació dels registres 
de les proves mostrals realitzades per SPAD sobre el procés de càrrega del POA 
realitzat per SRiTIC.

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a comentari?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a comentari?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 8 - Solució

Exercici nº 8: Es conserven en alguns casos però tampoc estava establert durant quan de 

temps s’havien de conservar. És important conservar aquestes proves per si un cop ja 

iniciat el període de matrícula o finalitzat aquest, cal recuperar alguna de les proves per

realitzar alguna comprovació. D’altra banda, així sabem perfectament quines proves és van 

dur a terme.

El temps de retenció dels registres l’estableix la pròpia organització, però pot ser 

recomanable ampliar-ho i evitar un incompliment en quant al control dels registres i 

planificació de la realització del servei i evitar que convertir-se en una no conformitat. 

ESTAT ACTUAL: Tancada
Ara es guarden captures de pantalla comparant UXXI i la web, i es conservaran durant 3 

anys (com tot).
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L’auditor no sempre té raó!!!

No hem de donar per sistema la raó a l’auditor en tot allò que diu, cal escoltar-lo amb 
atenció, si no entenem bé el que ens està dient cal aclarir-ho perquè en ocasions mal 
entesos poden esdevenir comentaris, observacions i fins i tot no conformitats en l’informe 
final, de manera equivocada, bé perquè no s’ha explicat prou bé el procés, bé perquè
l’auditor no l’ha acabat d’entendre...

Per tant, el que cal fer és, en el cas que nosaltres tinguem raó,
argumentar bé el que defensem i mostrar les evidències i/o 
documents que calgui per aclarir-ho.

Per treballar una mica aquesta qüestió ara posaré dos exemples de 
troballes de l’auditor que ja us avanço que no ho són 
si sabem defensar-les bé.
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Exercici 9

L’auditor indica en l’informe final com a no conformitat menor el desenvolupament 
del procés de d’execució de la matrícula donat que no es pot validar la traçabilitat del 
procés. 

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a no conformitat?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC major? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a no conformitat? 
Realment consideres que ho sigui?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 9 - Solució
Exercici nº 9: La norma estableix que s’ha de dur un sistema de control per tal de poder tenir el domini de 

l’estat del procés en les diferents etapes. 

Si actualment sí que es controla el procés, i en qualsevol moment es pot saber qui s’ha matriculat, qui 

queda pendent, etc, és a dir, el procés es realitza adequadament, cal que defenseu la vostra posició per 

tal de demostrar-li a l’auditor que el procés sí que és correcte. Si és necessari, se li torna a explicar de nou 

i se li ensenyen les evidències pertinents.

L’auditor aleshores, a l’evidenciar que realment el procés sí és traçable, canvia l’informe, donat que p.ex

havia pres una impressió errònia del procés per falta d’informació, mala comprensió d’alguna explicació, 

etc . 

El fet de que existeixi algun punt a on es perd el control del procés es motiu de no conformitat en vers el 

requisit d’identificació i traçabilitat i control de la prestació del servei.
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Exercici 10

L’auditor indica com a no conformitat la gestió del procés de difusió de la informació
als estudiants donat que enlloc queden registrades les evidències d’aquesta 
comunicació i no es pot validar que s’hagi realitzat en el terminis pertinents.

Rol 1 - Auditor: 
Per què has indicat aquest aspecte com a no conformitat?
Quina és la evidència (prova) que t’ha fet indicar això? Què t’ha mostrat o comentat la persona auditada?
Això podria esdevenir en una NC major? Quina seria la situació aleshores?

Rol 2 – Auditat: 
Per què creus que l’auditor ha indicat aquest aspecte com a no conformitat? 
Realment consideres que ho sigui?
Què és el que demana la norma ISO 9001 al respecte?
Aquest aspecte afecta a la qualitat final dels servei?
Aquest aspecte afecta a la qualitat interna del procés?
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Exercici 10 - Solució

Exercici nº 10: La informació del les comunicacions està controlada pel programa de gestió de correu 

electrònic utilitzat (Thunderbird) pel que fa als correus electrònics enviats i l’aplicació web dels SMSs

massius, per tant sí que es té el control de l’estat del procés. Per aquest motiu, cal defensar la gestió que 

es realitza, ja que el fet de no haver-li ensenyat totes les evidències necessàries pot haver fet a l’auditor, 

prendre una decisió equivocada del procés.

El fet de que existeixi algun punt a on es perd el control de les comunicacions pot esdevenir en una no 

conformitat en vers el requisit comunicació al client i control de la prestació del servei.
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Ex. Incorporació d’una fitxa de procés o d’una 
instrucció per descriure un procés que actualment no 
ho està.

Millores o propostes de canvis

I per finalitzar i després de l’experiència d’haver superat ja el primer any de vida del 
sistema de gestió i d’haver realitzat ja l’auditoria de certificació, quins aspectes creieu 
que es podrien millorar?
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Ex. Si tinc un comentari relatiu a un procés a qui m’he 
d’adreçar, al Cap d’Àrea de Docència? O al Responsable 
de Qualitat? o al responsable del procés?

Ex. Quina és la diferència entre una acció correctiva i 
preventiva?

Ex. Puc registrar jo personalment una incidència o No 
conformitat?

Dubtes

Teniu encara algun dubte al respecte d’algun tema relatiu al SGQ?
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Moltes gràcies per la vostra atenció
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