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1. Introducció

Reunits la Cap d’àrea de Docència, el Responsable de 
qualitat,  la cap de  la SPAD  i  la cap de  la SGM, el dia 
25  de  novembre  de  2014,  es  procedeix  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  segon  informe  anual  de  revisió del 
sistema.
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2. Revisió de la documentació del SGQ

•S’han  revisat  els  documents  generals  del  sistema  per 
assegurar que segueixen sent vigents  i són apropiats a 
les característiques i necessitats del servei.

•El Manual  de  qualitat  s’ha  revisat  i modificat en  data 
25/11/2014 (rev 03).

•La Política de qualitat de l’Àrea de Docència s’ha revisat 
i modificat  en  data  13/02/2014  (rev01);  els  assistents 
l’han revisat novament i es considera vigent i adequada 
a les característiques i necessitats del servei.
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3. Seguiment dels indicadors I

6

Es revisa el Quadre de comandament dels indicadors de matrícula per al curs 
2014-15 i s’avalua l’estat del processos:



3. Seguiment dels indicadors II
El grau d’assoliment del valor objectiu mereix els comentaris següents:

No acceptables:
•FI-ADOC-03: D’entrada, observem que el nombre de consultes no ha 
baixat respecte al curs passat (583 al 2013 i 642 al 2014), i en la 
transformació de l’indicador en percentual hem superat àmpliament el 
valor llindar, tenint en compte que establíem una forquilla del 0,5% de 
tolerància i que hem sobrepassat en 0,64% el màxim esperable. Ara 
bé, en el procés de càlcul de l’indicador les secretaries han comunicat 
uns nombres de consultes que en alguns casos no s’ajustaven al que 
s’havia sol·licitat, i s’ha obert la corresponent no conformitat. De cara a 
la propera campanya apostem per mantenir l’indicador, ja que 
continuem pensant que fem esforços per construir una web amb 
informació completa i precisa, i comuniquem per correu electrònic als 
estudiants els aspectes més rellevants; així, entenem que no haurien 
de produir-se tantes consultes. Dit això, per al curs 2014-15 donarem 
unes indicacions inequívoques sobre quins correus cal comptabilitzar.
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3. Seguiment dels indicadors III
Poden millorar:
•FI-ADOC-04: El segon missatge amb la informació als estudiants es va 
enviar 6 dies abans de l’inici de la matrícula, ens vam quedar a un dia, 
doncs, d’assolir l’objectiu. La valoració és molt positiva, ja que els dos 
dies d’antelació del curs 2013-14 van ser clarament insuficients (i així va 
quedar reflectit en les opinions dels estudiants). Tenint en compte que 
encara hi ha marge de millora, i que un primer correu s’envia tan aviat 
com tenim la informació general enllestida, per al proper curs mantenim 
els valors esperables.
•FI-ADOC-08: el percentatge de matrícula externa de nou accés ha 
crescut respecte al curs 2013-14 i supera lleument el 50%; relacionant la 
dada amb el nombre de secretaries que opten per la matrícula externa, 
podem estar satisfets del resultat. Ara bé, vistos els resultats de les 
enquestes de satisfacció dels estudiants en el sentit de què és la fórmula 
de matrícula pitjor valorada, hem de replantejar-nos l’aposta per aquest 
sistema i, per tant, proposem eliminar aquest indicador ja que no tindrà
sentit mantenir-lo.
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3. Seguiment dels indicadors IV
•FI-ADOC-09: Per a una interpretació acurada d’aquest i la resta 
d’indicadors amb valors resultants de les enquestes de satisfacció als 
estudiants, vegeu l’informe a l’efecte. Aquesta campanya, l’indicador 
s’ha calculat realitzant el promig de les valoracions atorgades a les 
quatre preguntes sobre la informació i atenció rebuda, per tant no és 
equiparable al valor de l’indicador al curs 2013-14 amb tot rigor. El 
descens és inferior a un punt; tenint en compte el biaix negatiu i el 
particular resultat negatiu de l’atenció telefònica, en fem una valoració
positiva. Per a la propera campanya, proposem eliminar aquest indicador 
substituint-lo per quatre que corresponguin a les preguntes de 
l’enquesta.
•FI-ADOC-11: A la campanya de matrícula del curs 2013-14 va tenir un 
resultat “Acceptable”, i en aquesta s’ha quedat a 9 centèsimes d’assolir 
un valor que l’hagués qualificat de la mateixa manera. L’apunt sobre el 
biaix negatiu fet a l’indicador FI-ADOC-09 és aplicables a aquest i, amb 
un descens menor, hem de fet també una valoració positiva.
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3. Seguiment dels indicadors V
Acceptables:
•En primer lloc, assenyalar que la majoria dels indicadors que han assolit 
aquesta qualificació estan estretament lligats a tasques pròpiament de 
gestió, amb més o menys participació d’agents externs a l’Àrea de 
Docència, però sense participació dels estudiants –exceptuant la 
valoració del programa informàtic de matrícula–. Amb un enfoc positiu, 
hem de posar en valor l’esforç de tot l’equip –ArDoc, SGA i secretaries–
per arribar a aquestes fites, així com també dels col·laboradors com el 
SRIiTIC i OCU.

•En particular, destacar la millora en més de 10 punts del percentatge de 
millores implantades, FI-ADOC-01, per a matrícula del curs 2014-15 
respecte a les del curs 2013-14, per a la qual ha estat de gran ajuda la 
taula recull de les millores incorporada al document de planificació; i fer 
esment a què únicament dues millores planificades han quedat totalment 
sense realitza. El segon indicador en aquest àmbit, FI-ADOC-02, també
mostra millora respecte al curs passat, superant el 90% de tasques 
completades abans de l’inici de la matrícula.
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3. Seguiment dels indicadors VI

•El salt més important, sens dubte, l’observem en els indicadors que fan 
referència a UXXI i el programa de matrícula. Les taules econòmiques, 
FI-ADOC-05, es van actualitzar 12 dies abans de l’inici de la matrícula (7 
al 2013-14), i les proves, FI-ADOC-06, van finalitzar amb una antelació
de 7 dies (1 al 2013-14); aquestes fites han estat possibles per 
l’avançament en l’aprovació de la NAM i, més encara, del Decret de 
Preus, però hi ha un tercer element per sobre d’aquests: l’esforç del 
personal de la SGM i de la SPAD.

•Un altre indicador important, en aquest cas més per a la institució que 
per al propi servei, és el FI-ADOC-07 que mesura les matrícules de 2n+ 
formalitzades –tan necessàries perquè el curs pugui començar amb 
normalitat–: és difícil superar el 97,31% enregistrat aquest curs, però, tal 
com pensàvem ara fa un any, cal evitar que el percentatge baixi.
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3. Seguiment dels indicadors VII

•En general, els indicadors es consideren vàlids i 
considerem que cal mantenir-ne la majoria; a més, cal tenir 
en compte que és el segon any que es mesuren i cal donar 
marge a veure’n l’evolució.

•S’eliminen els indicadors FI-ADOC-08, perquè mesura un 
aspecte que ha deixat de ser prioritari, i FI-ADOC-09 perquè
es transforma en quatre nous indicadors.

•S’incorporen quatre indicadors al sistema: FI-ADOC-12, FI-
ADOC-13, FI-ADOC-14 i FI-ADOC-15.

•S’adapten els valors controls i valors objectius en funció del 
que hem descrit.
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3. 
Seguiment 

dels 
indicadors 

VIII
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S’aprova el 
quadre de 
comandament 
d’indicadors del 
nou any, que és 
el següent:



4. Objectius de qualitat I
Es revisen els objectius de qualitat actuals i 
s’avalua el grau de compliment de cada un d’ells:
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QUADRE DE SEGUIMENT COMPLERT: 



4. Objectius de qualitat II
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Objectiu 1 Assolir un 80% de millores implantades

Per reforçar el compromís amb la millora contínua, en la definició d’aquest 
objectiu vam decidir incloure una taula de millores concretes, ben 
detallada, integrada en el document de Planificació i millores i nodrida pel 
seu contingut literal. L’actuació es va realitzar en temps i forma, i hem de 
valorar-la molt positivament perquè, a més d’ajudar a l’assoliment de 
l’objectiu, ha permès que la seva quantificació fos senzilla. Així, la taula 
que mostrem seguidament permet afirmar que l’objectiu s’ha assolit:

86,21%% millores sí realitzades
4millores no realitzades

25millores sí realitzades

29millores reals

3millores innecessàries (descartades)

32millores planificades



4. Objectius de qualitat III
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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”.

L’altra actuació, referent al conjunt dels projectes amb 
SRIiTIC –no només als referents amb la matrícula–, no 
repercuteix directament en determinació de l’assoliment 
de l’objectiu però es va planificar per ajudar a arribar-hi, 
pensant en què seria d’utilitat per a controlar els terminis 
d’execució d’algunes millores. La valoració no és tan 
positiva perquè si bé es va materialitzar, no va ser en el 
termini establert.



4. Objectius de qualitat IV
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Objectiu 2 Haver realitzat el 80% de les actuacions el dia que comença la 
matrícula

Per tercer any hem elaborat, en el tram final de la preparació de la matrícula, una 
llista de comprovació de tot allò que cal tenir enllestit per a l’inici de la campanya. 
Ens havíem proposat tenir-la definida amb major antelació que altres cursos, però no 
ha estat del tot possible. A partir de la seva concreció total, el seguiment sí es va fer, 
a grans trets, com estava definit.

El balanç final de tasques completades o no es recull a la taula següent:

91,86%% tasques sí fetes
39,50tasques sí fetes

43tasques totals a fer

Per tant, 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.



4. Objectius de qualitat V
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Objectiu 3 Rebre per correu electrònic un nombre de consultes com 
a màxim igual al 4,5% dels estudiants matriculats

En primer lloc, assenyalar que en el seguiment semestral dels objectius 
que vam dur a terme al maig vam reformular aquest objectiu per 
mantenir-lo alineat amb l’indicador al que fa referència –en origen era un 
valor numèric de 500 consultes com a màxim–. En qualsevol cas, malgrat 
que l’actuació programada per assolir l’objectiu es va realitzar seguint la 
temporització prevista, hem d’assumir que l’objectiu no s’ha assolit: la 
suma de les consultes rebudes per les secretaries és 642, i el nombre 
d’estudiants matriculats a grau –a 17/11/2014– és d’11.383; per tant, les 
consultes es correspondrien amb un 5,64% de matriculats.

Ara bé, no podem quedar-nos simplement amb aquesta dada final sinó
que cal fer esment a les dificultats de mesura d’aquest objectiu, ja 
exposades en el comentari a l’indicador de referència, i que han suposat 
l’obertura d’una no conformitat (vegeu l’apartat 8 d’aquest informe).



4. Objectius de qualitat VI
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Objectiu 4  Enviar la informació als estudiants 7 dies abans de l’inici
de la matrícula

Començar dient que és un dels objectius que hem tingut com a prioritaris, 
doncs érem conscients de què la situació que es va donar el curs passat –
quan, degut als retards normatius, vam enviar la informació amb només 
dos dies d’antelació a l’inici de la matrícula– no podia repetir-se. Les tres 
actuacions programades, particularment la tramesa de dos correus, s’han 
realitzat a bon nivell i han estat de gran ajuda. Dit això, però, el fet de tenir 
la NAM enllestida el 6 de març, molt abans del que és habitual, i 
programar –inicialment– la matrícula de 2n+ posteriorment a la de nou 
accés –actuació vinculada a l’objectiu 5– han estat factors fonamentals en 
l’avançament de la data de tramesa de la informació als estudiants.

Malgrat tot això, tot i que per només un dia, l’objectiu no s’ha assolit.



4. Objectius de qualitat VII
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Objectiu 5 Actualitzar les taules econòmiques a UXXI-AC 10 dies 
abans de l’inici de la matrícula

En aquest cas l’objectiu s’ha assolit. Per entendre les raons d’aquest 
èxit, a l’avançament de l’aprovació de la NAM al març i a la programació
de la matrícula de 2n+ després de la de nou accés, hem d’afegir dos 
elements més: l’aprovació del Decret de Preus amb una antelació
raonable respecte a la matrícula de nou accés i l’absència de novetats 
econòmiques que hagin requerit la participació d’OCU –i conseqüent 
autonomia en la gestió–.

De tot plegat, afegint-hi l’esforç del personal, ha resultat que hem 
aconseguit actualitzar les taules econòmiques a UXXI 12 dies –7 al curs 
2013-14– abans de començar a matricular.



4. Objectius de qualitat VIII
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Objectiu 6 Tancar les proves de noves funcionalitats 3 dies abans 
de la matrícula

L’ajustat resultat de l’indicador de referència al curs 2013-14, quan vam
acabar les proves la tarda abans d’iniciar la matrícula, ens va fer 
conscients de la importància d’una bona planificació en aquest àmbit de 
cara a la campanya de 2014-15. Comptant amb l’alineació plena amb 
l’objectiu tant de la SPAD com de la SGM, vam programar sis actuacions 
–realment tres, paral·leles, a cada secció– focalitzades en intensificar el 
seguiment del requeriments tramesos a OCU, amb la finalitat de tenir-los 
enllestits amb marge suficient per provar-los.

Com a complement d’aquestes actuacions, per seguir la recomanació de 
l’auditoria externa d’elaborar un registre de les proves dutes a terme, 
vam llistar els casos a provar –ja coneguts de les campanyes anteriors– i 
els vam recollir en graelles; aquest sistema ha facilitat l’execució i control 
de les proves i també ha ajudat, doncs, a la consecució de l’objectiu: 
l’objectiu s’ha assolit.



4. Objectius de qualitat IX
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.

Objectiu 7 Aconseguir que un 90% d’estudiants a partir de segon 
curs es matriculi al juliol

Igual que al curs passat, l’objectiu s’ha assolit, dels 8.275 matriculats de 
grau a partir de segon curs –a 24/09/2014–, 8.052, un 97,31% ho van fer 
al juliol.

Sens dubte, haver completat plenament i en termini les dues actuacions 
programades, particularment l’establiment d’un sistema d’automatrícula
per cita en franges de 30 minuts i en horari amb atenció de la secretaria, 
han estat fonamentals per arribar fins i tot a superar el 95% del curs 
passat.

Hem d’afegir que assolir aquest objectiu ens satisfà especialment perquè
mostra el compromís del SGA i les secretaries amb la missió de la 
universitat, ajudant a què l’activitat acadèmica s’iniciï en condicions 
òptimes.



4. Objectius de qualitat X
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Objectiu 8 Aconseguir que un 60% dels alumnes de nou accés 
es matriculi externament

Les actuacions programades es van concretar del tot i quan 
corresponia i s’ha incrementat en més de 5 punts el percentatge de 
matrícules externes de nou accés en relació amb el curs 2013-14, 
arribant al 50,40%: dels 3.026 estudiants matriculats de nou accés –
a 10/11/2014–, 1.525 van formalitzar la seva matrícula fora de la 
URV. Per ant, l’objectiu no s’ha assolit.

Concloure dient que, en la línia del que anunciàvem en l’anàlisi de 
l’indicador de referència, per al curs 2013-14 aquest deixarà de ser 
un dels nostres objectius.



4. Objectius de qualitat XI
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Objectiu 9 Consolidar en 8 punts la satisfacció dels estudiants amb la 
informació i atenció rebuda per a la matrícula

En la campanya de matrícula del curs 2013-14 vam obtenir uns resultats 
brillants en la valoració de l’atenció per part dels estudiants amb un 7,95 –
de 0 a 10– i vam apostar per arribar a 8 punts; aquesta decisió es 
sustentava en el canvi de sistema a matrícula per franges en horari amb 
atenció de la secretaria, i les dues actuacions, que s’han executat 
satisfactòriament, es van concebre més com un reforç d’aquesta 
planificació general que com a fonamentals per al petit salt endavant en la 
valoració de l’atenció.
La valoració promig de l’atenció rebuda ha estat de 7,04, i l’objectiu no 
s’ha assolit. Dit això, però, la lectura que en fem no és del tot negativa ja 
que aquest resultat numèric descansa en una multiplicitat de factors –ben 
detallats a l’informe d’enquestes–, entre els quals en destaquem dos: el 
biaix negatiu de l’enquesta i la fluixa valoració de l’atenció telefònica.
Finalment, tal com dèiem quan explicàvem l’indicador parella d’aquest 
objectiu, per al proper curs aquest objectiu es transformarà en quatre, un 
per cada una de les preguntes concretes sobre els diferents canals 
d’informació i atenció a disposició de l’estudiant.



4. Objectius de qualitat XII
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Objectiu 10 Consolidar en 7 punts la satisfacció dels estudiants 
amb el programa informàtic d’automatrícula

En aquest objectiu, vam centrar els esforços en evitar i en pal·liar, 
respectivament, els aspectes del programa que havien estat crítics 
en la campanya del curs passat: millorar la pantalla de pagament i 
donar informació ràpida i efectiva en cas de col·lapse del sistema. A 
aquests efectes, vam programar les dues actuacions, completades, 
que conté el quadre de seguiment, però en el cas de la pantalla i 
entorn de pagament, el redisseny i nou funcionament elaborat per 
OCU no ha estat satisfactori i la no conformitat al respecte continua 
oberta.

A pesar d’aquesta incidència, l’objectiu s’ha assolit i la valoració
del programa és de 7,07. El biaix negatiu també està present en 
aquest cas i, per tant, podem estar ben satisfets del resultat.



4. Objectius de qualitat XIII
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Objectiu 11 Consolidar en 7 punts la satisfacció dels 
estudiants amb el procés de matrícula

La valoració dels estudiants ha estat de 6,91 i l’objectiu 
no s’ha assolit. En general, podem dir que les 
actuacions previstes s’han dut a terme tal com estaven 
programades, tant en temps com en forma. També és 
pertinent, com en totes les conclusions extretes a partir de 
les enquestes de satisfacció, fer referència al biaix 
negatiu incorregible d’aquestes enquestes generalistes.



4. Objectius de qualitat XIV
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•Valoració:
El canvi que vam decidir en la revisió per la direcció de la 
campanya passada ha estat molt positiu: d’una banda, ha 
permès centrar-nos plenament en aspectes importants que són 
concrets i quantificables i, de l’altra, hem pogut aprofitar també
aquests objectius per introduir-hi actuacions adreçades al seu 
assoliment que reforcessin aquelles ja contemplades a la 
planificació i millores de la matrícula.

En conseqüència, únicament podem seguir en la mateixa línia i 
projectar en els objectius per a la matrícula del curs 2014-15 els 
canvis acordats per als indicadors.



4. Objectius de qualitat XV
Per al proper període continuarem amb objectius de qualitat lligats als 
indicadors –nous-:
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I les actuacions 
que es duran a 
terme per a assolir-
los, així com els 
responsables i els 
terminis previstos, 
les definirem al 
document 
“Planificació i 
seguiment dels 
objectius”.

Objectiu 2015 Valor objectiu

Objectiu 1 Assolir un 85% de millores implantades. 85%

Objectiu 2
Haver realitzat el 85% de les actuacions el dia que 
comença la matrícula.

85%

Objectiu 3
Rebre un nombre de consultes per correu electrònic 
que siguin com a màxim el 5% dels estudiants 
matriculats.

5%

Objectiu 4
Enviar la informació als estudiants 7 dies abans de 
l’inici de la matrícula.

7

Objectiu 5
Actualitzar les taules econòmiques a UXXI-AC 10 
dies abans de l’inici de la matrícula 10

Objectiu 6
Tancar les proves de noves funcionalitats 5 dies 
abans de la matrícula 5

Objectiu 7
Aconseguir que un 95% d’estudiants a partir de 
segon curs es matriculi al juliol 95%

Objectiu 8
Consolidar en 7 punts la satisfacció dels estudiants 
amb el programa informàtic d’automatrícula 7

Objectiu 9
Consolidar en 7 punts la satisfacció dels estudiants 
amb el procés de matrícula 7

Objectiu 10
Consolidar en 7 punts la satisfacció dels estudiants 
amb la informació que conté la web 7

Objectiu 11
Assolir 6,5 punts en la satisfacció dels estudiants 
amb la informació i atenció telefònica 6,5

Objectiu 12
Consolidar en 7 punts la satisfacció dels estudiants 
amb la informació i atenció per correu electrònic 7

Objectiu 13
Assolir 7 punts en la satisfacció dels estudiants amb 
la informació i atenció presencial 7



5. Desenvolupament dels processos i 
conformitat dels serveis I

El control  i seguiment del desenvolupament dels processos  i 
la conformitat dels  serveis es  realitza mitjançat els aspectes 
que es detallen a continuació i que  ja estan analitzats en el 
punt corresponent d’aquest informe:

• 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
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6. Valoració del procés de matrícula

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 2014-15”, tancat en la reunió a 
l’efecte celebrada el 19/11/2014.

La primera reunió de valoració amb les secretaries per a 
la preparació del document es va realitzar el 
21/10/2014.
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7. La retroalimentació de l’usuari I
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 dues vies:

a)rebudes per les secretaries, tant via telefònica, com mail, com 
presencial; i que en molts casos han incorporat al registre 
d’incidències i en tots els casos han tingut resposta.
b)rebudes a l’adreça electrònica de contacte d’automatrícula, 
gestionada per la SGM, i en tots els casos han tingut resposta.
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7. La retroalimentació de l’usuari II

Anàlisi de les enquestes de satisfacció de l’usuari:

L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer l’opinió dels 
usuaris finals del servei de matrícula de grau del SGA.

La campanya de matrícula del curs 2014-15 és la 
segona en què es duu a terme aquesta enquesta i, 
seguint les recomanacions del curs passat, s’ha optat 
pel qüestionari en línia. Han contestat l’enquesta 2.395 
estudiants, un 21,93% dels matriculats; la confiança és 
del 98,23%.
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7. La retroalimentació de l’usuari III

33
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En resultats, comparant amb el curs passat, observem un lleuger 
descens de les valoracions que, a grans trets, vinculem amb el biaix 
negatiu inherent a les enquestes en línia:



7. La retroalimentació de l’usuari IV
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El detall de l’anàlisi es troba a l’informe, adjunt, a l’efecte, que com a conclusió general indica que 
de l’anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb la matrícula de grau del curs 2014-
15 s’ha d’assenyalar que els estudiants en fan una valoració satisfactòria. Les puntuacions 
mitjanes són, en tots els àmbits excepte en el programa informàtic d’automatrícula, inferiors que 
les atorgades a la campanya de matrícula del curs 2013-14, però tenint en compte el biaix cap a 
freqüència i puntuació negatives que és inherent als qüestionaris de difusió general –no aleatòria–, 
els resultats són prou bons.



7. La retroalimentació de l’usuari V
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Comparativa centres:



7. La retroalimentació de l’usuari VI
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I, com a conclusions de l’anàlisi en detall, en destaquem les 
següents:

• Malgrat el biaix negatiu que es produeix en totes les 
enquestes generals, és a dir, sense definició prèvia de la 
mostra aleatòria, es considera que aquest sistema és 
positiu ja que ha permès augmentar significativament el 
nombre de qüestionaris contestats pels estudiants; a 
més, l’ús d’una aplicació en línia ha facilitat 
considerablement el tractament i anàlisi de les respostes i 
comentaris.

• En l’atenció i informació als estudiants, web i correu 
electrònic són lleugerament millor valorats que atenció
telefònica i presencial; la raó pot ser que, amb una 
matrícula concentrada, en secretaries amb una ratio
estudiants/PAS alta hi ha hagut dificultats per atendre tots 
els usuaris.



7. La retroalimentació de l’usuari VII
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Entre els estudiants de nou accés, els sistemes de matrícula elaborada per 
la secretaria i de matrícula presencial són millor valorats que el model de 
tria externa-presencial i, especialment, l’externa; en els comentaris dels 
estudiants amb matrícula externa en trobem que assenyalen que 
preferirien sentir-se més acompanyats.

El sistema d’automatrícula amb assignació d’una franja de 30 minuts per a 
formalitzar-la ha estat valorat positivament pels estudiants però també han 
aportat molts comentaris al respecte, principalment referits a insuficiència 
de temps i a inconveniència de la franja assignada.



7. La retroalimentació de l’usuari VIII
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Per últim, amb voluntat, d’una banda, de transparència i rendiment de 
comptes als estudiants i, de l’altra, de mostrar als estudiants que 
realment tenim en consideració les seves aportacions i les valorem 
com a ajuda a la millora, ja estem preparant un extracte de l’informe 
d’enquestes per publicar a la seva intranet –que abans de ser publicat 
ha de comptar amb el vist-i-plau del gerent i els vicerectorats 
competents en la matèria–.

Informe enquestes complert: 



8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives I

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

• A diferència del curs 2013-14, totes les secretaries han enregistrat i 
tramès incidències, i cal valorar aquest esforç.

• El programa informàtic no ha col·lapsat, però el funcionament entorn el 
pagament ha estat molt deficient.

• Hi ha hagut un canvi importantíssim a sistema de matrícula assignant 
una franja de 30 minuts a cada estudiant i no s’ha detectat cap 
incidència rellevant en aquest àmbit.

• No s’han produït incidències destacables en l’accés dels estudiants a 
l’aplicació d’automatrícula.
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8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives II
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Pel que fa a les no conformitats, la situació es descriu al quadre següent:



8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives III
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Anàlisi de les no conformitats i accions correctives i/o preventives que 
resten obertes:

Comentem breument l’estat en què es troben les NCs encara obertes; per al 
detall del seu seguiment el RQ crea i manté un registre amb totes elles i les 
accions programades per subsanar-les.

NC02. Pantalla de pagament confusa (incidència detectada en la 
matrícula del curs 2013-14)
El canvi en l’aplicació d’automatrícula en aquest sentit, en part motivat per la 
normativa SEPA, ha agreujat la situació. Arribats a aquest punt, no queda 
més que plantejar a OCU, responsable del programa, una redefinició
completa de tot allò referent al pagament en l’aplicació; el primer pas és la 
reunió amb ells el proper 27/11/2014.



8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives IV

NC14. Inadequació de l’arxiu passiu de la SCCAT a la LOPD 
(detectada en l’auditoria interna de 2014)
L’arxiu es trobava separat entre les tres antigues secretaries de centre 
que ara formen la secretaria del campus i actualment s’està traslladant a 
un arxiu compacte que sí s’adequa a la LOPD; la previsió és que la NC 
pugui tancar-se a l’abril de 2015.

42



8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives V

NC23. El RQ no va seguir el protocol de comunicació en 
alguns canvis en la documentació del sistema

Concretament, va oblidar comunicar per correu electrònic a les 
secretaries i SGA l’adequació dels processos al funcionament 
previst per a la matrícula del curs 2014-15; ara bé, tot el personal 
era coneixedor d’aquesta adequació ja que es va comentar 
expressament a la darrera reunió amb secretaries abans de la 
matrícula. L’acció prevista per corregir aquesta situació és que al 
correu comunicant les novetats al sistema que el RQ enviarà
després d’aquesta revisió per la direcció, farà menció expressa a 
aquest error propi i demanarà disculpes.
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8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives VI

NC24. Imprecisió en el càlcul de l’indicador FI-ADOC-03 sobre el 
nombre de consultes rebudes per correu electrònic
Aquest curs tots els correus electrònics amb consultes dels estudiants 
havien de ser contestats per les secretaries. Com que aquest indicador 
mesura el nombre d’aquestes consultes rebudes per Contacteu i el 
relaciona amb el total de matriculats, es van donar indicacions a les 
secretaries sobre quins correus havien de comptar i comunicar al RQ, però 
els resultats tramesos són evidentment inexactes en alguns casos. 
S’elaborarà una instrucció de treball al respecte i s’incorporarà al sistema.
NC25. Mal funcionament del full de control de la documentació dels 
estudiants de nou accés
•Es va elaborar un nou full de control de la documentació amb el propòsit 
d’integrar-hi tot allò necessari però, a més, tot allò desitjat; i el resultat ha 
estat un document d’operativitat deficient. Les accions per corregir-lo tenen 
l’objectiu de reduir el nombre de documents que l’estudiant ha d’aportar i, 
un cop fet això, redefinir el full de control.
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8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives VII

•NC26. Manca d’indicacions sobre els navegadors i versions dels 
mateixos òptimes per a l’aplicació d’automatrícula
•Estudiants manifesten que l’aplicació d’automatrícula de vegades es 
penja, particularment al final del procés, i es detecta que amb determinats 
navegadors això no succeeix. El SGA ho comenta amb el SRIiTIC i 
confirma que això és així, i observem que les indicacions sobre 
requeriments tècnics per a automatricular-se que conté la web no estan 
actualitzades; per al proper curs ho farem.

•NC27. Els estudiants de trasllat no podien matricular-se
•El motiu era que estaven identificats com a alumnes antics i no de nou 
ingrés; la incidència es va resoldre immediatament, però per al curs 2015-
16 cal revisar el protocol d’allò a enllestir abans de la matrícula i assegurar 
que aquest element està inclòs i comprovat.
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8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives VIII

NC28. Desconeixement del funcionament de les matrícules 
inacabades
Per a la matrícula del curs 2014-15, el SGA i el SRIiTIC van 
decidir incloure la funcionalitat d’UXXI d’enregistrar les 
automatrícules que els estudiants, pel motiu que sigui, no arriben 
a culminar (matrícules “M”). En alguns casos de funcionament 
inesperat del sistema s’ha observat que realment UXXI no 
funcionava malament sinó que aquests comportaments són els 
que estan programats per a les matrícules inacabades i nosaltres 
els ignoràvem. Actuarem, doncs, analitzant amb el SRIiTIC totes 
les implicacions d’aquestes matrícules i les recollirem en un 
document.

46



8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives IX

NC32. La demo de l’aplicació d’automatrícula no es correspon 
exactament amb les pantalles i funcionament de la versió de 
l’aplicació emprada
No s’han incorporat, doncs, els canvis corresponents a la versió
definitiva de l’automatrícula; això ja ha succeït altres cops i és 
degut a què aquesta versió definitiva s’instal·la molt tard. El primer 
que farem és adequar la demo a la versió que hem emprat perquè
entenem que d’aquesta manera estarem millor preparats per als 
canvis que hi haurà per la matrícula del curs 2015-16; després, tot 
i que sigui tard, la propera matrícula comptarem amb la demo
actualitzada.
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8. No conformitats, accions correctives i 
accions preventives X
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NC36. No es va instal·lar la passarel·la de pagament

Els primers estudiants amb cita que s’automatriculen i trien pagament amb 
tarja no poden formalitzar-lo ja que la passarel·la de pagament no s’ha 
instal·lat; la incidència es va resoldre immediatament, però per al curs 2015-
16 cal revisar el protocol d’allò a enllestir abans de la matrícula i assegurar 
que aquest element està inclòs i comprovat.

NC38. Algunes incidències emplenades incorrectament, en particular 
falten dates de tancament de les incidències

En l’anàlisi de les incidències enregistrades per les secretaries, el RQ 
detecta alguns errors d’emplenament del registre i camps incomplerts, en 
particular un nombre significatiu d’incidències tancades però en les que no 
s’ha indicat la data de tancament. Per evitar que torni a donar-se aquesta 
situació, el RQ prepararà un document recordatori de la manera correcta 
d'emplenar-se el registre d'incidències.



9. Els resultats de les auditories internes i 
externes

Primerament, pel que fa al propi procés d’auditoria, la direcció considera 
que les experiències, tant en la interna com l’externa, han estat molt 
positives tant per al SGA com per a les secretaries, i també per al propi 
procés. Tant l’auditora interna com l’auditor extern van mostrar molta 
professionalitat i rigor, i tot el personal va col·laborar d’una forma 
excel·lent.
I quant als resultats obtinguts, n’estem molt satisfets. L’anàlisi detallada 
dels informes d’ambdues auditories es va dur a terme immediatament 
després de la seva realització, i les decisions adoptades al respecte es 
van recollir en documents a l’efecte que, juntament amb els propis 
informes de les auditories, s’incorporen com a annexos a aquest 
document de revisió per la direcció.
Les properes auditories estan previstes per als dies 29 i 30 de gener de 
2015 en el cas de la interna, i per al 23 i 24 de febrer de 2015 per a 
l’externa; el programa d’auditories annex conté més detalls al respecte.
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10. L’avaluació dels proveïdors I
Proveïdors homologats
Tots els proveïdors homologats han estat avaluats, prèvia contractació, 
dins del procediment d’homologació, tal i com es descriu en el PR-OCC-01
Compres i proveïdors: Compres a proveïdors homologats.
Durant l’any s’ha donat d’alta un nou proveïdor homologat: Sumoin, de 
mobiliari. Per tant, actualment treballem amb els proveïdors homologats 
següents:
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SumoinMobiliari

Office Depot
Lyreco
Semic

Consumible i d’impressió

Office Depot
Lyreco

Material d’oficina

Viatges el Corte InglésContractació de viatges : hotels i trens

ProveïdorsConcepte



10. L’avaluació dels proveïdors II
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A més, en relació amb la matrícula de Grau, al SGA som usuaris de producte 
en dos casos:

–aplicació informàtica UXXI i automatrícula
–carpetes a entregar als estudiants matriculats

I comuniquem qualsevol incidència que es detecti als responsables de 
producte: gerència i SRIiTIC (UXXI) i Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes (carpetes i agendes).
En la campanya de matrícula 2014-15 s’ha reportat una incidència (no 
conformitat) greu amb el programa d’automatrícula s’ha d’establir amb el 
proveïdor i el SRIiTIC el pla per solucionar-la (reunió 27/11/2014). 
Avaluació dels proveïdors homologats en termes de conformitat:
No s’han detectat incidències a proveïdors.
No s’han detectat no conformitats a proveïdors.
Proveïdors no homologats
Durant l’any no s’ha donat d’alta cap proveïdor no homologat, ni en el procés 
de matrícula es treballa amb proveïdors no homologats.



11. Anàlisi de recursos i detecció de 
necessitats I

Formació

•Durant el primer trimestre de l’any 2015 es farà
el tancament de les accions formatives de l’any 
2014 i s’incorporarà com a annex. 
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11. Anàlisi de recursos i detecció de 
necessitats II

Previsió de la gestió de recursos humans pel pròxim període

A més dels resultats del procés de matrícula del curs 2014-15 (més detalls a 
l’apartat “Recursos Humans” del document de valoració del procés de 
matrícula), concorren altres factors les implicacions dels quals caldrà estudiar 
acuradament perquè poden tenir repercussions en l’organització del personal 
de matrícula:

• probable concurs de trasllats de l’escala administrativa
• situació de les persones que treballen al SGA sense plaça definitiva

A banda d’aquestes consideracions, en aquests moments la previsió en els 
diferents àmbits –i, per tant, allò que es demandarà- és que:

• el nombre de beques de col·laboració augmenti en la mesura del possible
• continuem comptant amb indicacions quant a les hores extraordinàries
• en les circumstàncies actuals, cal mantenir, si no ampliar, el suport de personal d’altres 

unitats a les tasques de registre durant la matrícula.
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11. Anàlisi de recursos i detecció de 
necessitats III

Recursos Materials, equipaments i infraestructura 
pel pròxim període

•En aquest àmbit el funcionament ha estat satisfactori i, 
per tant, per a la campanya 2015-16 caldria una 
planificació i execució com la d’aquest curs.
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12. Canvis que poden afectar al SGQ
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Descripció del 
canvi

Tractament Responsable
Termini

possible 
concurs de 
trasllats de 
l’escala 
administrativa

En les secretaries, la 
majoria del personal que 
intervé en la matrícula 
pertany a aquesta escala, 
i poden concursar i que 
les seves places siguin 
ocupades per personal 
sense experiència.

•Gerència
•Indeterminat 
actualment



13. Accions de seguiment de revisions per 
la direcció anteriors I

El RQ monitoritza l’estat de les diferents 
actuacions que han de dur-se a terme de 
resultes de les revisions per la direcció, 
així com també procura motivar a l’equip 
per realitzar-les; tothom col·labora de 
forma impecable.
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13. Accions de seguiment de revisions per 
la direcció anteriors II

En particular, al maig es celebra la reunió semestral de seguiment 
dels objectius. El 08/05/2014 va tenir lloc la primera d’aquestes 
reunions en el nostre sistema de gestió de la qualitat, i vam trobar 
adequat no limitar-nos a aquest seguiment d’objectius, sinó que 
vam compilar en una graella totes les actuacions programades en 
tots els àmbits del sistema, incloent-hi el document d’origen i el 
termini previst per realitzar-les, i vam repassar l’estat de totes elles. 

Això va permetre no sols conèixer amb detall el grau d’acompliment 
dels nostres compromisos de qualitat –tant d’aquells més interns
com d’aquells més plausiblement adreçats als estudiants– sinó
també prendre consciència de la quantitat d’accions incidents en la 
millora del servei als usuaris que duem a terme.

57



13. Accions de seguiment de revisions per 
la direcció anteriors III

En aquesta línia de copsar l’estat de tot allò que ha estat pres en 
consideració pel nostre sistema i no hem esmentat expressament en 
altres apartats d’aquest informe, considerem adequat en aquest punt 
comentar el següent:
•continuem a l’expectativa en relació amb la pèrdua de places a l’ArDoc
(una al SGA i una a la SCCAT que havien de produir-se i encara no 
s’han materialitzat);
•el canvi d’equip de govern no ha afectat al sistema fins ara, però el 
procés electoral sí el va afectar amb un avançament important de 
l’aprovació de la NAM, fet que ara valorem com a ben positiu perquè si 
bé va obligar a avançar també els esforços de l’elaboració de la NAM, 
també va possibilitar assolir mesures d’indicadors i complir objectius de 
qualitat en un grau possiblement superior al que haguéssim arribat amb 
el termini ordinari;
•el trasllat del SGA, a banda de les actualitzacions d’adreces, no ha 
afectat al sistema.
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14. 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 2014-15
•Nous projectes OCU (en particular, reunió de 27/11/2014, Madrid)
•Planificació de les respostes a les No Conformitats
•Informe de les enquestes de satisfacció dels usuaris
•Informe d’incidències
al desembre, reunió programada per 17/12/2014, s’elaborarà i 
consensuarà amb les secretaries el document de Planificació i 
propostes de millora per al procés de matrícula 2015-2016 (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) .
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15. Altres temes tractats

El RQ fa esment dels canvis en els 
processos i diagrames, en general a la 
URV, i en particular als que corresponen 
pròpiament als de la matrícula de grau. Es 
valoren positivament .
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16. Conclusions i acords

Es prenen els següents acords i conclusions:

• S’aprova el quadre de comandament 
d’indicadors per a la matrícula del curs 
2015-16.
•S’aproven els objectius per a la matrícula 
del curs 2015-16.

61



Aprovació de l’informe

Tarragona, 25/11/2014 Tarragona, 25/11/2014

Cap d’Àrea de Docència Responsable de Qualitat
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Annexos
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Annex I – Valoració del procés de matrícula
Annex II – Informe de les enquestes de satisfacció dels usuaris
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 el 17/12/2014)
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 – Pla de Formació, resultats (a incorporar al gener de 2015)

http://www.urv.cat/ + Intranet + Suport: Processos Gestió Acadèmica + 
Documentació ISO Matrícula de Grau 
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