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Comunicació d'acords del Comitè de Direcció Executiu
31/03/2014

Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del 31 de març, actuant per delegació del
Consell de Govern d'acord amb el que s'estableix en l'article 13.2 de les NOF (Acord GOV /140/2010, de 3
d'agost), l'article 4 del reglament del Consell de Govern i l'Acord de Consell de Govern de 15/7/13, entre
altres, ha pres els acords i ha tractat els temes que es descriuen a continuació, cosa que es comunica als
efectes informatius i de compliment que corresponguin:

Ponderació de clàusules de convenis que puguin resultar discriminatòries
S'acorda que la Unitat d'Igualtat de la UOC emeti un informe respecte a quins criteris generals cal seguir per
a casos de dubte en matèria de discriminació que puguin aparèixer en convenis amb entitats d'altres països
en ocasió de les relacions amb països islàmics.

Proposta d'esmenes als grups parlamentaris del Congrés amb relació a la reforma
de l'article 23 del Text refós de la llei de propietat intel·lectual
Carles Cortada exposa les implicacions del articles 32.3 i 32.4 de la reforma de l'article 23 del Text refós de
la llei de propietat intel·lectual.
Comenta que la UOC és el principal productor de continguts universitaris en català (té drets de més de
20.000 obres). Des de l'any 2010 la UOC adquireix de manera regular el dret d'explotació de les obres que
contracta amb facultat de publicar-les en Creative Commons (BY-NC-ND i BY-SA) per valor de milions
d'euros. La UOC, a més, és extremament curosa amb el compliment de la llei i vigila que no es vagi contra
els drets d'autor (és pionera i té un acord signat amb CEDRO pel qual paga escrupolosament una quantitat
molt significativa cada any).
La reforma del Text refós de la llei de propietat intel·lectual (TRLPI) que tramita el ministre Wert estableix
que les entitats gestores de drets col·lectius (CEDRO) poden cobrar a les universitats per les obres en
Creative Commons que reprodueixin i difonguin entre els seus estudiants (article 32.4) i planteja seriosos
aspectes de legalitat en l'article 32.3. Si es fa aquesta modificació tal com està, l'activitat de les entitats
gestores de drets conculcarà greument els drets que té la UOC d'explotació i publicació en accés obert, amb
un greu perjudici econòmic i moral.
Per tot això es proposa fer esmenes als articles 32.3 i 32.4 en el període de tramitació parlamentària perquè
–independentment de l'opinió general de la reforma–, el mateix tingui més seguretat jurídica i les entitats de
gestió col·lectiva no puguin cobrar a les universitats per les obres d'accés lliure i obert en Creative
Commons que reprodueixin i difonguin entre els seus estudiants.
La fonamentació legal de la necessitat d'aquest canvi rau en el fet que, si l'article 32.4 no es modifica (i
independentment del que digui el nou article 157), la llei permetrà que les entitats gestores de drets puguin
exigir una «remuneració equitativa» per un dany que no es pot causar en cap cas.
Per això que s'ha exposat s'acorda proposar les esmenes dels articles 32.3 i 32.4 en el període de
tramitació parlamentària perquè –independentment de l'opinió general de la reforma–, el mateix tingui més
seguretat jurídica i les entitats de gestió col·lectiva no puguin cobrar a les universitats per les obres d'accés
lliure i obert en Creative Commons que reprodueixin i difonguin entre els seus estudiants, i demanar a la
Unión de Editoriales Universitarias Españolas i CEDRO que presentin esmenes en el mateix sentit.

Aprovació del calendari de curs
S'aprova el calendari de curs.
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Beques Erasmus
S'acorda rectificar el document de beques Erasmus aprovat anteriorment.

Contracte programa
Carles Sigalés informa de la reunió de seguiment del contracte programa amb la Generalitat.
S'hi han observat dos punts febles: l'abandonament i percentatges de graduació que no arriben al llindar i la
producció de recerca, que es mesura tant per articles publicats com pels ingressos de recerca. Hi ha un
grau d'assoliment del 90,6%, cosa que implica l'acompliment del contracte programa.
Es va comunicar també a la Generalitat la necessitat de treballar el contracte programa nou, amb el tema de
campus únic i el tema de romanents. Els criteris haurien de canviar respecte a subvenció i finançament.

Director acadèmic de la Càtedra UNESCO
Es resol proposar al rector el nomenament d'Albert Sangrà Morer com a director acadèmic de la Càtedra
UNESCO amb efecte de l'1 d'abril de 2014.

Nomenaments de membres de les comissions acadèmiques de doctorat
Marta Aymerich proposa els següents nomenaments de membres de les comissions acadèmiques dels tres
programes de doctorat, que s'acorden, amb el cessament de la resta de membres de les comissions, als
quals s'agraeix la tasca duta a terme:
a) Doctorat sobre Societat de la Informació i del Coneixement
President:
Joan Pujolar [Cultura i humanitats]
Vocals:
Natàlia Cantó [Sociologia i antropologia]
David Martínez [Ciències jurídiques]
Modesta Pousada [Psicologia i ciències de la salut]
Eva Rimbau [Empresa i gestió del coneixement]
Anna Espasa [Ciències de l'educació]
Ana Sofía Cardenal [Ciències polítiques i de l'administració]
Ramon Ribera [Economia aplicada i anàlisi geogràfica regional]
Daniel Riera [Tecnologies de la informació i de les comunicacions]
Jordi Sánchez [Comunicació i mitjans audiovisuals]
Elisenda Ardèvol [Cultura i humanitats]

b) Doctorat d'Educació i TIC
Presidenta:
Elena Barberà
Vocals:
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Josep Cobarsí
Gisela Grañena
Francesc González Reverté
Julià Minguillón

Montse Vall-llovera
Albert Sangrà
Teresa Sancho

c) Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
President: David Masip
Vocals:
Joan Arnedo [Seguretat i privadesa]
Ferran Adelantado [Telecomunicació]
Robert Clarisó [Enginyeria del programari]
Àgata Lapedriza [Intel·ligència artificial]
Joan Manuel Marquès [Sistemes distribuïts i paral·lels]
Javier Melenchón [Multimèdia i interacció]
Joan Antoni Pastor [Sistemes i serveis d'informació]

Carles Cortada i Hortalà
Secretari
Universitat Oberta de Catalunya

