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L’equip de govern

El Consell de Govern 
estableix les línies 
generals d’actuació 
de la UOC.

D’esquerra a dreta: Eduard Aibar, 
Llorenç Valverde, Josep Lladós, 
Begoña Gros, Imma Tubella, Mavi 
Dolz, Òscar Aguer i Josep Maria Duart

S’amplien els membres del Consell de Govern
El Consell de Govern és el màxim òrgan col·legiat de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Les funcions del consell són planificar i avaluar l’activitat de la 
Universitat i establir-ne les línies generals d’actuació en tots els seus àmbits.

Al capdavant del Consell de Govern hi ha la rectora, que és la primera 
autoritat de la UOC i a qui correspon la màxima responsabilitat en el govern, 
l’administració i la representació de la Universitat. La rectora és assistida pels 
vicerectors/es i pel gerent, al qual correspon la direcció de la gestió ordinària 
de la UOC i el nomenament dels directors dels estudis i dels directors d’àrea.

El curs 2006-2007 s’han creat dos nous vicerectorats: el de Postgrau i 
Formació Continuada i el d’Innovació.
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Rectora
Dra. Imma Tubella 

Gerent
Dr. Òscar Aguer 

Vicerector de Recerca
Dr. Eduard Aibar

President de la Comissió 
Científica de la Recerca i el 
Doctorat 
Dr. Manuel Castells

Vicerectora de Promoció 
Cultural i Multilingüisme 
Dra. Mavi Dolz 

Vicerector de Postgrau 
i Formació Continuada
Dr. Josep Maria Duart

Vicerectora d’Innovació
Dra. Begoña Gros 

Vicerector de Professorat 
i Ordenació Acadèmica 
Dr. Josep Lladós 

Vicerector de Tecnologia
Dr. Llorenç Valverde 

(Composició del Consell 
de Govern a 31 de juliol de 2007)
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La Fundació UOC, columna vertebral de la Universitat 
El 6 d’octubre de 1994, la Generalitat de Catalunya impulsa la Fundació per a 
la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) amb l’objectiu de crear una oferta 
pròpia d’ensenyament universitari no presencial. D’aquí va néixer la UOC.

De llavors ençà, les tasques que desenvolupa la FUOC són la inspecció, 
l’avaluació i el control de la UOC per a garantir la màxima qualitat del 
procés formatiu. 

La Fundació té com a màxim òrgan de representació i govern el Patronat, 
integrat per entitats d’àmplia implantació a tot el territori i dotades d’un 
gran prestigi social. El Patronat es dota de la Comissió Permanent com a 
instància executiva i del Consell de la FUOC com a òrgan consultiu. 

Pel que fa al Patronat, les funcions que té són aprovar i, si escau, modificar 
les Normes d’organització i funcionament de la UOC, nomenar i revocar 
el rector i el gerent, aprovar el pressupost i els balanços de la Universitat i 
aprovar el pla d’actuació presentat pel rector i avaluar-ne els resultats. 

El president del Patronat és el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa. 

Òrgans de govern 

Els òrgans de govern són 
formats per diversos 
sectors de la societat i 
controlen la qualitat del 
procés formatiu a la UOC.

El Patronat és el màxim 
òrgan de representació, 
govern i administració 
de la FUOC.

Patronat Comissió 
Permanent

Consell 
de la FUOC

UOC

Consell 
de Govern

President 
Josep Huguet, conseller del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa

Vicepresidents
Enric Aloy, secretari general d’Innovació, 
Universitats i Empresa

Arcadi Calzada, president de Caixa de Girona

Vocals
Isaac Sanromà, president de la Cambra de 
Comerç de Reus 

M. del Mar Serna, consellera del Departament 
de Treball 

Joan Majó Roca, director general d’Universitats 
del Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa

Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació 

Ernest Maragall, conseller del Departament 
d’Educació 

Blanca Palmada, comissionada per a 
Universitats i Recerca

Agustí Montal, president de la Fundació 
Enciclopèdia Catalana

Miquel Valls, president de la Cambra 
de Comerç de Barcelona

Jordi Mestre, director de Caixa Sabadell 

Ramon Moreno, director general de Recerca 
del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa

Joan Majó i Cruzate, director general de la 
Corporació Catalana de Ràdio i TV

Javier Nadal, director general de Relacions 
Institucionals i Fundacionals de la Fundació 
Telefònica

Isidre Fainé, persona física

Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta 
de Catalunya 

Òscar Aguer, director de la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Enrique Alcántara, secretari de la Fundació per 
a la Universitat Oberta de Catalunya

Patronat de la Fundació

(Composició a 31 de juliol de 2007)
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Comissió Permanent i Consell Assessor
La Comissió Permanent és l’òrgan d’administració i gestió de la Fundació 
i la seva missió és conduir-ne els afers.

El Consell Assessor està format per representants del Parlament, de les 
universitats públiques, de les organitzacions empresarials i sindicals i per diverses 
personalitats de l’àmbit de la recerca i de la cultura, a més de la rectora de la 
UOC i el director de la FUOC. És un òrgan consultiu que, a més d’assessorar, té la 
funció d’informar del pressupost, la programació i el nomenament del rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya.

La Comissió Permanent 
és l’òrgan permanent 
d’administració i gestió 
de la Fundació.

La Universitat, pel seu 
caràcter de servei públic, 
té la voluntat d’ésser útil 
a la societat catalana. Per 
aquest motiu el Consell 
Assessor conté una àmplia 
representació d’aquesta 
societat.

Nomenats pel Patronat de la FUOC
President
Josep Vilarasau, president de la Fundació 
«la Caixa»

Vicepresidència
Vacant

Josep Maria Terricabras, director de la Càtedra 
Ferrater Mora de la Universitat de Girona

Antoni Farrés, expresident de Localret i 
exalcalde de Sabadell

Vicent Partal, director de Vilaweb

Nomenats pel Parlament
Francesc Esteva, director de l’Institut 
d’Investigació de la Intel·ligència Artificial del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques

Antoni Garrell, president del Cercle per al 
Coneixement

Designats pel Consell Interuniversitari
de Catalunya 
Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida

Màrius Rubiralta, rector de la Universitat 
de Barcelona

Josep Joan Moreso, rector de la Universitat 
Pompeu Fabra

Designats per organitzacions empresarials
Josep A. Díaz, vicepresident de Foment 
del Treball Nacional

Lluís Godayol, representant de Petita 
i Mitjana Empresa de Catalunya

Designats per organitzacions sindicals
César López, representant de Comissions 
Obreres

Eva Granados, representant de la Unió General 
de Treballadors

Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta 
de Catalunya

Òscar Aguer, director de la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya

Enrique Alcántara, secretari de la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya 

(Composició a 31 de juliol de 2007)

Consell Assessor

President
Joan Majó Roca, director general d’Universitats del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

Vocals
Isaac Sanromà, president de la Cambra de 
Comerç de Reus 

Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació

Joan Majó, director general de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió

Jordi Mestre, director de Caixa Sabadell 

Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta 
de Catalunya

Òscar Aguer, director de la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya

Enrique Alcántara, secretari de la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya

(Composició a 31 de juliol de 2007)

Comissió Permanent
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S’estableixen les prioritats del pla estratègic 2007-2012
El mes de juliol es publiquen internament les bases del pla estratègic 2007-
2012, redactades després d’un període ampli d’anàlisi en què participen 
responsables acadèmics i de gestió. Amb la publicació interna de les bases 
s’inicia una fase oberta a la participació del conjunt de la comunitat docent i 
investigadora i del personal de gestió. 

 • Prioritat estratègica 1: Desenvolupar una oferta formativa no 
  presencial, adaptada a les necessitats de la societat i amb un model 
  d’aprenentatge innovador i de qualitat. 
 • Prioritat estratègica 2: Construir una cultura de creació i difusió de 
  coneixement entre el personal acadèmic, en l’àmbit temàtic de la 
  societat de la informació. 
 • Prioritat estratègica 3: Assegurar la innovació i la diversitat tecnològica 
  del Campus Virtual i de l’arquitectura dels sistemes d’informació. 
 • Prioritat estratègica 4: Fomentar la innovació dins tota la Universitat 
  com a sistema i cultura de transformació contínua. 
 • Prioritat estratègica 5: Promoure la diversitat cultural i lingüística, 
  la solidaritat, la participació i el compromís amb la societat per mitjà 
  de les TIC i de la presència al territori.
 • Prioritat estratègica 6: Crear l’Institut Internacional de Postgrau amb 
  la finalitat d’esdevenir centre de referència d’ensenyament continu no 
  presencial de qualitat. 
 • Prioritat estratègica 7: Implantar una nova cultura organitzativa, 
  una gestió transparent, flexible i eficient i uns serveis de qualitat per a 
  una universitat sostenible.

 

Bases del pla estratègic

Es publiquen internament 
les bases del pla estratègic 
2007-2012, i s’inicia una fase 
oberta a la participació.
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Col·laboració amb institucions i organismes universitaris catalans 
i espanyols
La UOC té representants a totes les comissions de l’Institut Joan Lluís Vives, 
la xarxa que agrupa totes les universitat dels territoris de parla catalana. 
Així mateix, forma part de l’ACUP, l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, i treballa d’acord amb el Consell Interuniversitari de Catalunya i 
les directrius de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

En l’àmbit estatal la UOC participa en les reunions de la CRUE  
(Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) i en el CCU (Consejo 
de Coordinación Universitaria).

Participació en diverses xarxes internacionals
La UOC ha participat en diverses xarxes universitàries d’Europa i d’altres 
punts del món. Pel que fa a les xarxes europees, forma part de les següents: 

EADTU. European Association of Distance Teaching Universities
EDEN. European Distance and E-Learning Network
EUA. European University Association
KALEIDOSCOPE. Kaleidoscope Network of Excellence 
EFQUEL. European Foundation for Quality in eLearning
YASMIN. Your Arts Science Mediterranean International Network

Quant a les de fora d’Europa, ha participat en les següents:
CINDA. Centro Interuniversitario de Desarrollo
CREAD. Consorcio-Red de Educación A Distancia
EDUCAUSE
EPUF. EuroMed Permanent University Forum
ICDE. International Council for Distance Education
HACU. Hispanic Association of Colleges and Universities
NMC. New Media Consortium
RIU. Red de Innovación Universitaria

Durant aquest curs, la UOC ha iniciat gestions per a formar part de les 
entitats següents: 

IMS GLC. IMS Global Learning Consortium
OCW. OpenCourseWare Consortium
GUNI. Global University Network for Innovation

 

La UOC en el sistema 
universitari 

La voluntat de la UOC 
és buscar l’encaix en 
el sistema universitari 
nacional i internacional.

Els membres de la UOC 
han participat en 
19 fòrums de xarxes 
internacionals.
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La UOC i la Universitat d’Oxford inicien un seminari doctoral 
totalment virtual 
L’Oxford Internet Institute (OII) de la Universitat d’Oxford i l’Internet 
Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya han 
sumat forces per llançar una experiència pionera, un seminari virtual que 
dura sis mesos i que combina els recursos dels dos programes de doctorat que 
s’imparteixen en aquests instituts universitaris. 

El seminari serà impartit conjuntament pel professor William Dutton, 
director de l’Oxford Internet Institute i catedràtic de la Universitat d’Oxford, 
i el professor Manuel Castells, professor de Recerca de la Universitat Oberta 
de Catalunya. Hi participaran vuit doctorands d’Oxford i vuit de la UOC.

Conveni de col·laboració amb l’Open University 
La rectora de l’Open University (OU), Brenda Gourley, i la rectora de la 
Universitat Oberta de Catalunya, Imma Tubella, han signat un conveni que 
implica el desenvolupament de projectes estratègics. Entre altres aspectes, es 
treballarà conjuntament en projectes de recerca i innovació tecnològica i en 
iniciatives educatives, en anglès o altres llengües. 

La Càtedra Unesco d’E-learning organitza un seminari sobre recursos 
educatius oberts
Entre el 22 i el 24 de novembre, la Càtedra Unesco d’E-learning de la UOC 
ha organitzat el III Seminari Internacional, amb el títol Recursos Educatius 
Oberts: Reptes Institucionals. Aquestes jornades s’adrecen a acadèmics 
i màxims responsables universitaris.

Nova xarxa per a la innovació universitària a Hispanoamèrica 
La Universitat Oberta de Catalunya, per mitjà de la Càtedra Unesco d’E-
learning, ha impulsat la creació de la Xarxa d’Innovació Universitària (RIU), 
que agrupa trenta universitats llatinoamericanes i centres d’investigació 
pioners en l’ensenyament virtual. L’objectiu és fomentar l’intercanvi d’idees, 
i la col·laboració i la creació compartida en matèria d’innovació universitària.

Activitat internacional

La UOC ha impulsat 
una nova xarxa per a la 
innovació universitària 
amb 30 centres 
hispanoamericans.

Els membres de la UOC 
han participat en més de 
80 congressos i seminaris 
internacionals.

Visites internacionals rebudes 
a la UOC (curs 2006-2007)

28% Hispanoamèrica

36% Comunitat 
        europea

11% Nord- 
Amèrica

11% Resta 
del món

Participació de la UOC 
en congressos i seminaris 
(curs 2006-2007)

11% Hispanoamèrica

36% Comunitat 
        Europea

12% 
Estats Units

5% Resta del món

La UOC ha rebut 
86 visites internacionals.


