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APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’UPC ALUMNI
FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer.- El Consell de Govern de 20 de juliol de 2011 va aprovar el Projecte UPC
Alumni, així com la dissolució de l’Associació dels Amics de la Universitat Politècnica
de Catalunya. En el projecte esmentat es plantejaven els objectius i les principals
característiques del projecte i s’assenyalava que la gestió del projecte s’encomanaria a
un ens amb personalitat jurídica pròpia i amb la consideració de mitjà propi de la
Universitat.
Segon.- L’ens a que es fa referència al fonament primer no s’ha constituït, i des que es
va posar en marxa l’any 2012, UPC Alumni s’ha gestionat mitjançant un reglament que
va aprovar el mateix Consell d’Alumni.
Tercer.- Transcorreguts quatre anys des de l’inici del projecte, es constata que no és
necessari disposar de cap ens jurídic per a la gestió del projecte i, a la vegada, es
considera escaient disposar d’un reglament acordat pel Consell de Govern de la
Universitat en el qual se n’identifiquin els objectius i el seu lligam amb l’estratègia i
l’estructura acadèmica i organitzativa de la Universitat.
Quart.- L’article 2 del reglament del Consell de Govern (Acord 226/2015, de Consell de
Govern) estableix que aquest vetlla perquè les diverses unitats de la Universitat
compleixin les funcions que els són pròpies
En virtut del que precedeix, es formula el següent
ACORD:
ÚNIC.- aprovar el reglament d’UPC Alumni que s’adjunta com annex.

REGLAMENT D’UPC ALUMNI
Preàmbul
La Universitat Politècnica de Catalunya té com a objectiu mantenir una estreta i directa
relació amb els seus titulats i titulades per seguir avançant en la millora i acompliment
dels seus objectius en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència i el servei
a la societat.
Per desenvolupar aquest objectiu es va aprovar l’any 2011 el projecte UPC Alumni,
configurat com un espai de relació de les persones titulades.
UPC Alumni ha de promoure i mantenir vincles amb les persones titulades per la
Universitat que volen continuar participant en les seves activitats, i també amb
persones jurídiques que han mantingut o mantenen una relació estreta amb la
Universitat. Igualment, UPC Alumni ha de contribuir a la millora contínua de la UPC,
però també ha de ser un instrument perquè es difongui la imatge i els valors de la
Universitat al món, i per promoure el mecenatge i altres ajudes a la Universitat per
assolir el màxim nivell d’excel·lència en el conjunt de les nostres activitats.
Capítol 1. Definició i finalitats
Article 1. Definició i àmbit d’actuació
UPC Alumni és un servei universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya que es
crea amb l’objectiu de promoure i mantenir el vincle amb les persones titulades
d’aquesta universitat.
Article 2. Finalitats
Les finalitats d’UPC Alumni són:
a) Fomentar els valors personals i professionals mitjançant un entorn de
col·laboració, de relació personal, d’intercanvi d’experiències i de coneixement
de les persones i les empreses i institucions.
b) Afavorir i facilitar la inserció laboral dels titulats i titulades de la UPC i el
reciclatge professional dels seus membres, per millorar la seva carrera
professional, mitjançant serveis relacionats amb la formació contínua,
l’orientació i la inserció professional, i altres serveis que es puguin
desenvolupar.
c) Facilitar l’accés de les persones titulades als serveis que ofereix la Universitat
en les condicions que s’acordin en cada moment, i promoure també el seu
vincle amb les unitats acadèmiques que la constitueixen.
d) Incentivar el desenvolupament científic i tecnològic tant dels alumni de la UPC
com dels membres de la Universitat.
e) Destacar el valor que té la qualitat de l’activitat desenvolupada a la UPC a
través dels resultats professionals dels seus alumni.
f) Constituir i mantenir una xarxa internacional que actuï com a xarxa
d’ambaixadors de la Universitat, per donar suport a les accions institucionals en
l’àmbit internacional.

g) Promoure el mecenatge a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya,
d’acord amb les línies estratègiques establertes pel Consell de Direcció de la
UPC.
h) Difondre la imatge, els valors i el prestigi de la institució per tot el món.
i) Col·laborar en l’assoliment dels objectius institucionals de la Universitat.
j) Donar suport i fomentar les activitats dels diferents clubs d’alumni dels centres
docents de la Universitat.
Capítol 2. Membres i estructura d’UPC Alumni
Article 3. Membres
3.1. Són membres d’UPC Alumni:
a) Les persones que tenen un títol oficial de la UPC, o un títol propi de la UPC de
més de 30 ECTS.
b) Amb caràcter de membres protectors, aquelles persones jurídiques que mostrin
el seu interès en col·laborar amb UPC Alumni, i que designi la Junta Directiva.
3.2. Els membres d’UPC Alumni que aporten una quota de participació tindràn
consideració d’UPC Alumni Premium. Els UPC Alumni Premium tindran accés a les
activitats i serveis específic que se’ls ofereixen.
3.3. Els membres d’UPC Alumni poden donar-se de baixa comunicant-lo per escrit al
secretari de la Junta Directiva.
Article 4. Drets i deures dels membres
4.1. Els membres d’UPC Alumni tienen els drets següents:
a) A participar en les activitats reservades a UPC Alumni Premium, sempre que
satisfaguin la quota corresponent.
b) A rebre informació periòdica sobre les activitats d’UPC Alumni.
c) Exposar per escrit suggeriments i reclamacions relatives a qualsevol de les
finalitats i activitats d’UPC Alumni.
d) A promoure i agrupar-se en clubs.
e) Tots aquells altres drets que els atorgui aquest reglament i la legilació vigent.
4.2. Els membres d’UPC Alumni tenen el deure de respectar les disposicions d’aquest
reglament, i les que prescrigui la legislació vigent. En particular, els membres UPC
Alumni Premium tenen el deure de satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
Article 5. Clubs
5.1. UPC Alumni s’estructura a través de clubs.
5.2. Els clubs són agrupacions temàtiques o territorials de membres d’UPC Alumni per
dur a terme activitats en un àmbit d’interès comú, que es creen a iniciativa dels
mateixos alumni.
5.3. La creació i la supressió de clubs és competència de la Junta Directiva.

5.4. Els clubs constituïts tenen un president o presidenta, designat pels mateixos
membres del club, que és l’interlocutor amb el president o presidenta d’UPC Alumni als
efectes de la coordinació de les activitats que es desenvolupin.
Capítol 3. Estructura de govern
Article 6. Òrgans de govern
Són òrgans de govern d’UPC Alumni el president o presidenta, el vicepresident o
vicepresidenta i la Junta Directiva. Els integrants dels òrgans de govern escollits han
de ser membres d’UPC Alumni.
Article 7. El president o presidenta
7.1. El president o presidenta, que ha de ser membre d’UPC Alumni, és nomenat pel
rector o rectora, i designat d’acord amb el president o presidenta del Consell Social i a
proposta dels clubs, per un període de quatre anys, prorrogables per quatre anys més.
7.2 Són funcions del president o presidenta representar els alumni UPC davant la
Universitat i la societat i presidir les reunions i actes oficials d’UPC Alumni.
Article 8. El vicepresident o vicepresidenta
8.1. El vicepresident o vicepresidenta és designat i nomenat pel rector o rectora per un
període de quatre anys, prorrogables per quatre anys més, coincidint amb el mandat
del rector o rectora. En tot cas, cessa sempre que cessa el rector o rectora.
8.2. Són funcions de la vicepresidència la coordinació i gestió ordinària del
funcionament d’UPC Alumni per al compliment de les seves finalitats, així com la
coordinació de les activitats amb els centres docents i altres unitats de la Universitat.
Article 9. La Junta Directiva
9.1. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de direcció i coordinació d’UPC Alumni.
9.2. Està formada per un màxim de 20 membres, dels quals sis són nats.
9.3. Els membres nats són el rector o rectora, el president o presidenta del Consell
Social o la persona en qui delegui, el president o presidenta i el vicepresident o
vicepresidenta d’UPC Alumni, i dos membres del Consell de Direcció de la Universitat
designats pel rector o rectora.
9.3. La resta de membres són designats i nomenats pel rector o rectora, a proposta de
la presidència d’UPC Alumni, i han d’incloure una representació dels clubs d’alumni de
la Universitat, dels centres docents de la UPC i del Consell de l’Estudiantat. També en
forma part una representació d’entitats, empreses i institucions vinculades a la UPC a
través d’UPC Alumni o del Consell Empresarial. La Junta Directiva té un secretari o
secretària, amb veu i sense vot, que ha de ser personal funcionari d’administració i
serveis, que és designat i nomenat pel rector o rectora. Els membres de la Junta
Directiva han de cessar quan cessi el rector.
9.4. Les funcions de la Junta directiva són:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Elaborar el Pla estratègic d’UPCAlumni.
Aprovar la creació i dissolució dels clubs.
Acordar la condició de membre d’UPC Alumni per a persones que no tinguin la
condició prevista en l’article 3 d’aquest reglament.
Aprovar les quotes anuals per presentar-les als òrgans de govern de la
Universitat que corresponguin.
Aprovar la memòria anual d’activitats.
Donar de baixa els membres que no compleixin les obligacions de pagament o
se separin dels objectius d’UPC Alumni.
Impulsar iniciatives, en coordinació amb el Consell de Direcció de la UPC, per
aconseguir donacions, subvencions o qualsevol altre tipus d’ajut adreçat a la
Universitat.
Impulsar iniciatives, en coordinació amb el Consell de Direcció, per difondre el
coneixement, la imatge, el prestigi i els valors de la UPC.
Aprovar les propostes de modificació del present reglament i presentar-les al
Consell de Direcció de la Universitat.
Qualsevol altra competència que no estigui atribuïda a cap altre òrgan.

Article 10. Forma de deliberació i adopció d’acords
10.1. La Junta Directiva s’ha de reunir, com a mínim, dues vegades al llarg de l’any i
sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta, o si ho requereixen
més de la meitat dels seus membres. Les reunions són convocades per la persona
que n’exerceix la presidència.
10.2. El secretari o secretària ha d’aixecar una acta de cada sessió, en la qual han de
constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc on s’ha dut a terme i el temps
que ha durat, els punts principals de les deliberacions, els continguts dels acords
adoptats, el sentit del vot i, si algun membre ho demana, una explicació succinta del
seu paper. L’acta de la reunió ha de ser aprovada pel mateix òrgan al final de cada
reunió o al començament de la reunió següent.
10.3. Els acords de la Junta Directiva s’adopten per majoria simple dels vots.
Correspon un vot a cada membre present i no s’admeten delegacions. El vot del
president o presidenta té força diriment en cas d’empat.
Capítol 4. Disposicions generals
Article 11. Suport administratiu i tècnic
11.1. La Universitat Politècnica de Catalunya, d’acord amb les seves disponibilitats, ha
de dotar UPC Alumni del personal d’administració i serveis adequat per desenvolupar
les tasques tècniques i administratives associades a l’activitat que es du a terme.
11.2. Aquest personal presta els serveis integrat en l’estructura organitzativa pròpia del
PAS que és responsabilitat de la Gerència.
Article 12. Règim econòmic
Les activitats d’UPC Alumni es financen mitjançant el pressupost ordinari aprovat
anualment pels òrgans de govern de la Universitat.
Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes o acords que contravinguin el present reglament.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern, previ
informe favorable del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

