Manteniment dels avantatges d’UPC Alumni per a la
comunitat universitària
Acord núm. 194/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova el manteniment
dels avantatges d’UPC Alumni per a la comunitat universitària

Barcelona, 15/12/2016

Acord del Consell de Govern relatiu al manteniment dels avantatges d’UPC Alumni

Antecedents de fet i fonaments de dret

I. UPC Alumni és un servei de la UPC que es crea amb l’objectiu de promoure i mantenir el
vincle amb les persones titulades d’aquesta universitat.
UPC Alumni ofereix als seus membres diferents serveis i recursos que els faciliten la interacció,
així com la possibilitat de desenvolupar, mitjançant la xarxa, noves relacions professionals i
personals (conferències, sessions de networking, taules rodones, seminaris, suport en el
desenvolupament de la carrera profesional, bossa de treball, entre d’altres). A banda d’aquests
serveis, s’ofereix també una sèrie d’avantatges, bàsicament en forma de descomptes en
productes (tals com llibres, publicacions, tecnologies, activitats d’oci, assegurances, etc).

II. En data 15.12.2016 el Consell de Govern ha aprovat el Reglament d’Alumni, que contempla
com a important novetat que són membres d’UPC Alumni “les persones que tenen un títol
oficial de la UPC o un títol popi de la UPC de més de 30 ECTS, aquelles que designi la Junta
directiva i, amb caràcter de protectors, aquelles persones jurídiques que mostrin el seu interès
en col·laborar amb UPC Alumni i que designi la Junta Directiva”

III. No obstant l’anterior, i tenint en compte que a més de prestar una sèrie de serveis
relacionats amb el desenvolupament professional, Alumni també ofereix avantatges es
considera convenient mantenir aquests beneficis per al PDI i PAS de la UPC, que amb
anterioritat a l’aprovació del reglament d’UPC Alumni els tenia reconeguts.

D’acord amb les consideracions anteriors, i fent ús de les competències conferides per la
legislació vigent, el Consell de Govern reunit en data 15.12.2016,

ACORDA
Extendre els avantatges d’Alumni per a tot el col·lectiu de PDI i PAS en actiu i jubilats de la
UPC.
Barcelona, 15 de desembre de 2016

