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Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu
22/09/2014

Us comunico, als efectes informatius i de compliment que corresponguin, que en la sessió del 22 de
setembre de 2014, el Comitè de Direcció Executiu, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord
amb el que estableixen l'article 13.2 de les Normes d'organització i funcionament (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 15/07/13, ha
tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a continuació.

Proposta de la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre el Museu
Nacional Centre d'Art Reina Sofia i la Universitat Oberta de Catalunya per al
desenvolupament d'un programa oficial de grau de Belles Arts
S'acorda signar un conveni marc de col·laboració entre el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia i la
Universitat Oberta de Catalunya per al desenvolupament d'un programa de Belles Arts.

Aprovació dels autoinformes per a l'acreditació d'estudis oficials
S'aproven els autoinformes per a l'acreditació del grau de Dret, el grau de Criminologia, el màster
universitari d'Anàlisi política, el màster universitari de Fiscalitat, el grau d'Enginyeria Informàtica, el grau de
Multimèdia, el grau de Tecnologies de Telecomunicació, el màster universitari d'Enginyeria informàtica, el
màster universitari d'Aplicacions multimèdia.

Acord per a designar el professor responsable d'assignatura per a signar les actes
de les assignatures aprovades per compensació curricular
En el procediment d'avaluació per compensació curricular el tribunal ha de resoldre si accepta la
compensació o no i l'assignatura que n'és objecte s'inclou a l'expedient acadèmic de l'estudiant amb la
indicació «apte per compensació», que computa com a «aprovat» (5.0), sense que s'especifiqui qui signa
l'acta.

A aquest efecte s'acorda que sigui el director de programa qui ha de signar les actes de les assignatures
aprovades per compensació curricular.

Nomenament de la directora del programa màster Societat de la informació i el
coneixement
S'acorda nomenar la Sra. Mercè Boixadors directora del programa màster Societat de la informació i el
coneixement i rellevar la Dra. Rosa Borge Bravo amb efecte del 21 de juliol de 2014, la qual cessa amb
efecte d'aquesta data.
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Nomenament del director del programa del MISTIC (màster interuniversitari de
Seguretat de les TIC)
S'acorda nomenar amb efecte de l'1 de setembre de 2014 el Dr. Jordi Serra Ruiz director del programa
Master in Information and Communications Techology Security (MISTIC) pel permís per maternitat de la
Dra. Helena Rifà Pous, la qual cessa amb efecte d'aquesta data.

Nomenaments de directors d'àrea
Fruit dels darrers canvis organitzatius, s'acorda efectuar aquests nomenaments i rellevaments bo i agraint a
les persones que cessen els serveis prestats a la Universitat:
- S'acorda proposar el nomenament del Sr. Emili Rubio com a director de l'Àrea de Sistemes d'Informació
amb efecte del dia 6 d'octubre i rellevar amb efecte de la mateixa data el Sr. Juanjo Martí Manzano, el qual
passa a ocupar una plaça de director a l'Oficina del DSI.
- S'acorda rellevar de directora de l'Àrea de Planificació Estratègica i Organització la Sra. Montserrat
Paredes Baulida amb efecte del dia 22 de setembre i es proposa nomenar-la directora de l'Àrea de
Desenvolupament Internacional amb efecte de la mateixa data.
- S'acorda rellevar el Sr. John Zvereff de director de l'Àrea de Desenvolupament Internacional amb efecte
del dia 22 de setembre i que ocupi la plaça de director de Relacions Internacionals.
- S'acorda rellevar el Sr. Pep Torn de director de l'Àrea de Serveis Acadèmics i Biblioteca amb efecte del dia
22 de setembre.
- S'acorda proposar nomenar el Sr. Pep Torn director de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge amb
efecte del dia 22 de setembre.
- S'acorda proposar nomenar la Sra. Esther Gonzalvo Villegas directora de l'Àrea de Serveis Acadèmics
amb efecte del dia 22 de setembre.
- S'acorda rellevar el Sr. Daniel Téllez de director de l'Àrea d'Estudiants amb efecte del dia 22 de setembre.
- S'acorda nomenar el Sr. Daniel Téllez director de l'Àrea Comercial amb efecte del dia 22 de setembre.

Acord de no aplicar temporalment les llicències Creative Commons 4.0 i continuar
amb la versió 3.0
Recentment han arribat peticions d'aplicar les llicències 4.0 de Creative Commons (CC), les quals de
moment només estan disponibles en anglès. Entre les novetats d'aquestes llicències es destaca que
s'adapten millor a governs i editors públics del sector de la informació gràcies a l'expansió de la cobertura de
les llicències, pel fet d'incloure les bases de dades, i també gràcies als nous mecanismes legals que
enforteixen les llicències.
Val a dir, però, que l'ús d'aquestes llicències pot presentar dificultats.
Primerament, sembla que la llicència 4.0 (en endavant «cc 4.0») engloba altres drets, a més dels drets
d'autor, com els drets sobre la pròpia imatge, cosa que s'escapa de la simple publicació en accés obert
d'una obra que vol la UOC.
Segonament, sembla que mitjançant aquestes llicències se cedeixen de manera uniforme i explícita els
drets morals (aquesta cessió sembla que es produeix de manera limitada i en la mesura necessària per a
permetre la reutilització del contingut en la forma prevista per la llicència), i en jurisdiccions com la nostra la
cessió o renúncia als drets morals està prohibida pel fet de tractar-se d'un dret irrenunciable i inalienable.
En tercer lloc, les llicències cc 4.0 permeten explícitament que els llicenciataris compleixin el requisit
d'atribució de l'obra mitjançant un enllaç a una pàgina separada amb la informació sobre l'autor i l'obra, cosa
que pot comportar riscos de confusió respecte a l'autoria i una possible vulneració dels drets morals
d'autoria.
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En quart lloc, s'accepta que el llicenciador pugui treure el reconeixement d'autoria quan no vulgui ser
associat als usos que terceres persones facin de la seva obra o per qualsevol altra raó; renunciar al
reconeixement d'autoria és un dret irrenunciable i inalienable i entra en conflicte amb la normativa
espanyola.
Finalment, la finestra de 30 dies per a corregir violacions de llicència pot significar mantenir en el privilegi de
ser llicenciatari de cc 4.0 una persona que hagi provocat greus danys al patrimoni de la UOC.
En conseqüència, doncs, i fins que no es resolguin aquests aspectes, s'acorda que la UOC publiqui i
difongui les obres amb les llicències creative commons 3.0, i això sens perjudici que en el futur es puguin fer
servir les 4.0.

Aprovació de l'aplicació dels fons de recerca d'investigadors de la UOC
S'acorda l'aprovació de l'aplicació dels fons de recerca d'investigadors de la UOC.

Carles Cortada i Hortalà
Secretari General
Universitat Oberta de Catalunya

