P5.4 Gestionar els suggeriments i queixes a la UPF

1. Nom del procés i codi: Gestionar els suggeriments i queixes a la UPF, P5.4
2. Objectiu i abast
Atendre les incidències, reclamacions i suggeriments plantejades per la comunitat universitària mitjançant
qualsevol dels canals disponibles. La finalitat és millorar els serveis que ofereix la Universitat i buscar
solucions a possibles mancances o problemes, apostant per la millora continua.
3. Propietari / Responsable de gestió: Vicegerent de l’Àrea de Recursos Humans i Organització / Cap de la
Oficina d’Organització i Desenvolupament
4. Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport): Suport
5. Descripció
Qualsevol membre de la comunitat universitària i de la ciutadania poden fer arribar a la UPF propostes
d’actuació o millora així com suggeriments o queixes en relació al funcionament de la Universitat. El
formulari es pot presentar en paper o electrònicament tal i com s’explica a:
https://www.upf.edu/web/transparencia/suggeriments-i-queixes
L’Oficina d’Organització i Desenvolupament, adscrita a l'Àrea de Recursos Humans i Organització, serà la
unitat responsable de:
a) Recollir i canalitzar envers les unitats destinatàries per raó de la matèria, les manifestacions
d'insatisfacció i les iniciatives dels usuaris per millorar la qualitat dels serveis que presta la Universitat
Pompeu Fabra. A efectes interns, s'establirà una base de dades de suggeriments i queixes amb
informació sobre aquestes i el seu estat de tramitació.
b) Fer el seguiment de les respostes dels òrgans i de les unitats acadèmiques i administratives
destinatàries.
c) Elaborar els informes de seguiment intern de la situació dels suggeriments i les queixes rebudes dins
la Universitat.
En cadascun dels òrgans i unitats acadèmiques i administratives serà el seu responsable qui tindrà la
competència de comunicar, estudiar i resoldre els suggeriments i les queixes presentades, informant de
totes aquestes actuacions l’Oficina d’Organització i Desenvolupament.
Els membres de la comunitat universitària poden presentar suggeriments també al Síndic de Greuges de la
UPF (procés P5.5).
Un cop sol·licitats, si escau, l'informe o informes necessaris, estudiada la raó i analitzades totes les
alternatives, el responsable de l'òrgan, unitat acadèmica o administrativa respondrà el suggeriment o la
queixa en un termini màxim de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la presentació del formulari
corresponent.
6. Participació dels grups d’interès en la presa de decisions (taula grups d’interès i participació)
La normativa que aplica a aquest procés ha estat aprovada pel Consell de Govern, per tant:
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PDI

El PDI que forma part del Consell de Govern pot fer sentir la seva veu pel que respecte
a la normativa de suggeriments i queixes i la seva aplicació

Estudiants

Els estudiants que formen part del Consell de Govern poden fer sentir la seva veu pel
que respecte a la normativa de suggeriments i queixes i la seva aplicació

PAS

El PAS que forma part del Consell de Govern pot fer sentir la seva veu pel que respecta
a la normativa de suggeriments i queixes i a la seva aplicació

Societat

Els membres del Consell que Govern que també són membres del Consell Social poden
fer sentir la seva veu pel que respecte a la normativa de suggeriments i queixes i la
seva aplicació

Tots ells poden presentar suggeriments i queixes.
7.

Calendari del procés
Es poden presentar suggeriments i queixes en qualsevol moment.

8.

Aplicacions/Sistemes d’informació


9.

Plataforma d’Administració Electrònica (PAE)

Indicadors
Codi SGIQ

Nom

I5.4.1

Temps mig de resposta a les
queixes, suggeriments i
incidències presentades

I5.4.2

Grau de satisfacció amb la gestió
de queixes i suggeriments dels
estudiants de grau

Responsable de la
gestió de l’indicador

Ubicació

Cap de l’OOD

Veure catàleg d’indicadors

Cap de la UPEQ

Veure catàleg d’indicadors

10. Documentació (taula amb Codi, nom, tipus(entrada/sortida), responsable, ubicació i publicació)
Codi
SGIQ

Codi al
diagrama

Nom

Tipus
(Entrada/sortida)

Ubicació

D5.4.1

A

Suggeriment o Queixa

Sortida

https://administracioelectronica.upf.edu/

D5.4.2

B

Resposta a la Queixa

Sortida

https://administracioelectronica.upf.edu/

11. Vinculació amb altres processos:
Els membres de la comunitat universitària poden presentar queixes també al Síndic de Greuges de la UPF
(procés P5.5 Gestionar les queixes al Síndic de Greuges).
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Al marge que els processos poden tenir la seva pròpia via d’obtenció de dades de satisfacció, els
suggeriments rebuts mitjançant la Bústia poden també tenir incidència en la millora dels processos
universitaris i la qualitat dels mateixos, i especialment, poden produir efectes sobre els següents:
●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

P1.1 Definir el Pla estratègic i els projectes d’àmbit institucional i fer-ne el seguiment. L’opinió
dels diferents grups d’interès, recollida a través de les enquestes així com de la bústia de
suggeriments i queixes pot ser un input d’entrada que pot condicionar l’establiment de l’estratègia
que ha de seguir la UPF.
P1.2 Revisar i actualitzar el SIGQ Marc, els seus processos i els indicadors, perquè a través
d’aquest procés es poden determinar propostes de millora que poden contribuir a reformular la
política de Qualitat de la UPF centrada tant en temes docents, de recerca i de gestió com de
retiment de comptes amb la societat.
P3.1 Gestionar l’accés, l’admissió i la matrícula de l’estudiant de grau i P3.2 Gestionar la
preinscripció, l’admissió i la matrícula dels estudiants de màster. En qualsevol moment del procés
d’accés, admissió i matrícula en els estudis de grau, els grups d’interès poden formular
suggeriments i queixes mitjançant les vies contemplades a l’efecte.
P3.3 Gestionar el pla d’acció tutorial dels estudiants, , atès que a través d’aquest procés es poden
determinar noves propostes de millora pel que fa a l’acció tutorial dels estudiants.
P3.4 Promoure i organitzar la mobilitat i l’intercanvi de l’estudiant, atès que a través d’aquest
procés es poden determinar noves propostes de millora pel que fa a l’organització de la mobilitat i
l’intercanvi de l’estudiant.
P3.5 Gestionar les activitats d’orientació professional, atès que a través d’aquest procés es poden
determinar noves propostes de millora pel que fa a la gestió dels serveis d’orientació professional.
P4.1 Establir la política del PDI: l’opinió dels diferents grups d’interès, recollida a través de les
enquestes així com de la bústia de suggeriments i queixes pot ser un input d’entrada que pot
condicionar l’establiment de la política del PDI.
P4.2 Establir la política del PAS: l’opinió dels diferents grups d’interès, recollida a través de les
enquestes així com de la bústia de suggeriments i queixes pot ser un input d’entrada que pot
condicionar l’establiment de la política del PAS.
P5.1 Gestionar les necessitats de recursos tecnològics i d’informació de suport a la docència, atès
que a través d’aquest procés es poden determinar noves propostes de millora pel que fa a la gestió
de les necessitats de recursos tecnològics i d’informació de suport a la docència.
P5.2 Fer el seguiment de les necessitats i serveis d’infraestructura i equipaments als campus, atès
que a través d’aquest procés es poden determinar noves propostes de millora pel que fa a les
necessitats i serveis d’infraestructura i d’equipaments als campus.
P5.3 Gestionar els serveis generals reprografia/impressió i restauració, atès que a través d’aquest
procés es poden determinar propostes de millora pel que fa a com es gestionen els serveis generals
de reprografia, impressió i restauració.

12. Normativa
●
●
●
●

Reglament de suggeriments i Queixes (Acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013)
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
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13. Revisions
Versió

Data

Descripció

1

02/06/2010

Versió inicial

2

25/09/2014

Revisió de la fitxa i procés per adaptar-lo, si escau, al Marc VSMA.

3

25/05/2017

Redefinició de la fitxa perquè s’inicia l’elaboració del SGIQ centres
Aplicació de la nova versió de la fitxa

4

25/11/2019
Simplificació del diagrama posant èmfasi en la presa de decisions

5

14/05/2020

S’ha simplificat el diagrama i s’han revisat la documentació i els
indicadors del procés atenent als requeriments fets pel CAE-SGIQ en
l’Informe d’avaluació preliminar.
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14. Diagrama de flux

