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Del Consell Alumni, les seves funcions i la seva 

composició 

 Article 1. Definició i objecte.  

1. El Consell Alumni és l'òrgan col·legiat de govern i direcció de UOC Alumni i té com a 

objecte regir, administrar i representar el col·lectiu Alumni, així com vetllar pels seus drets 

i interessos.  

 Article 2. Funcions.  

Son funcions del Consell Alumni: 

o Elaborar les propostes d'actuació de la Universitat referides a la xarxa UOC 

Alumni i als serveis cap al col·lectiu alumni. 

o Assessorar i informar els òrgans de govern de la Universitat en tot allò 

relacionat amb la xarxa UOC Alumni. 

o Designar les persones representants del col·lectiu alumni a qualsevol tipus 

d'òrgan, comissió o grup de treball previst als Estatuts de la Fundació per a 

la Universitat Oberta de Catalunya, a les Normes d'organització i 

funcionament o a la resta de la normativa de la Universitat. 

o Vetllar pel compliment de les funcions i els objectius de UOC Alumni. 

o Crear comissions o grups de treball d'àmbit funcional o territorial i designar 

les persones responsables per assolir els objectius fixats. 

o Escoltar i recollir les propostes dels membres de UOC Alumni. 

o Elaborar les propostes de modificació d'aquesta normativa i elevar-les a 

l'òrgan competent perquè siguin aprovades. 

o Les altres funcions que se li puguin assignar. 

 Article 3. Composicions.  

El Consell Alumni està compost per dotze membres: 

o El rector o rectora, que el presideix. 

o El secretari o secretària general, que exercirà les funcions de secretaria. 

o El vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants. 

o El vicerector o vicerectora competent en matèria de competitivitat i 
ocupabilitat. 

o Vuit membres, escollits entre el col·lectiu alumni. 

El Consell podrà dotar-se d'una secretaria tècnica, amb veu i sense vot, nomenada pel 
rector o rectora entre el personal de gestió de la Universitat, als efectes de coordinar i 
executar les diferents accions i programes que el Consell Alumni acordi impulsar. 

 

 Article 4. Membres.  

o La condició de membre del Consell Alumni és personal i no s'admeten 
representacions.  
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o L'elecció dels membres del Consell Alumni es regeix per la normativa 
electoral de la UOC. 

o La durada del mandat dels membres del Consell Alumni és de quatre anys. 
Cada dos anys es renovarà la meitat dels candidats que representen el 
col·lectiu alumni, a través dels membres més votats en les eleccions entre 
aquells no que hagin obtingut representació. 

o En cas de pèrdua de la condició de membre del Consell Alumni, es procedirà 
a substituir-lo d'acord amb els mecanismes previstos en la normativa 
electoral de la UOC. 

 

 

De l’organització del Consell Alumni 

 Article 5. La presidencia de UOC Alumni.  

o El Consell Alumni designarà, entre els membres que formen part del 
col·lectiu alumni, i mitjançant acord adoptat per una majoria superior als dos 
terços, una persona que exercirà la presidència de UOC Alumni. 

o El mandat de la presidència de UOC Alumni tindrà una durada de quatre 
anys i es podrà renovar només una vegada. 

o La funció principal de la presidència és representar el col·lectiu alumni 
davant de la mateixa UOC, davant d'altres associacions o agrupacions 
d'antics alumnes d'altres universitats, o davant de qualsevol tipus 
d'organització o entitat del món professional, econòmic o cultural, i de la 
societat en general. 

o El Consell Alumni podrà revocar la designació si concorre una causa greu i 
justificada i prèvia audiència de l'interessat o interessada, per acord adoptat 
amb la mateixa majoria establerta a l'apartat 1 anterior. 

 

Del funcionament del Consell Alumni 

 Article 6. El ple i les comissions del Consell Alumni.  

o El Consell Alumni funciona ordinàriament en ple, si bé es poden constituir 
comissions de treball temporals per preparar els temes que hagin de ser 
vistos pel ple. 

o Podran assistir a les sessions del Consell com a convidats, amb veu però 
sense vot, les persones que la presidència del Consell consideri, vista la 
naturalesa dels assumptes que s'hi hagin de tractar. 

o Les persones que hagin exercit la presidència de UOC Alumni podran ser 
convidades a les sessions del Consell en condició d'emèrites. 

 

 Article 7. La convocatòria de les sessions del Consell Alumni 

o Correspon al rector o rectora convocar el Consell Alumni, que s'ha de reunir 
en sessió ordinària almenys dues vegades a l'any. 

El rector o rectora, a iniciativa pròpia o per petició d'una tercera part dels 
membres, pot convocar el Consell Alumni en sessió extraordinària.  
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o La convocatòria s'ha de comunicar amb una antelació mínima de quinze 
dies naturals en cas de convocatòria ordinària i de cinc dies naturals en 
cas de convocatòria extraordinària. Les convocatòries s'han de comunicar 
per mitjà del correu electrònic a les adreces dels membres del Consell 
Alumni. 

o La convocatòria, en la qual s'ha d'indicar el dia, l'hora i el lloc de realització 
de la sessió, ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia corresponent. La 
documentació disponible relativa a l'ordre del dia s'ha de posar a 
disposició dels membres del Consell Alumni mitjançant el correu 
electrònic. 

 

 Article 8. Les sessions del Consell Alumni 

o El quòrum perquè sigui vàlida la constitució del Consell Alumni és la 
majoria absoluta de tots els membres, entre ells el president o presidenta i 
el secretari o secretària del Consell Alumni o les persones que els 
substitueixen. 

o Les sessions del Consell Alumni són moderades pel rector o la rectora. 

 

 Article 9. L’adopció d’acords 

o En funció de la naturalesa de l'assumpte tractat, la presidència del Consell 
determina si és necessari sotmetre a votació alguna resolució. 

o Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entén que hi 
ha assentiment quan el president formuli propostes que una vegada 
anunciades no suscitin oposició o objecció. 

El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els 
vots positius, després els vots negatius i finalment les abstencions. 

Els acords del Consell es prenen per votació nominal i secreta quan es 
tracti de persones. La votació secreta es porta a terme mitjançant 
paperetes dipositades pels membres del Consell Alumni en una urna 
després de ser cridats nominalment, i l'escrutini correspon al secretari o 
secretària del Consell.  

o Els acords de caràcter general s'adopten per majoria simple dels vots. No 
és possible delegar els vots. 

o Els acords de designació de representants del col·lectiu alumni a qualsevol 

tipus d'òrgan, comissió o grup de treball previst als Estatuts de la Fundació 

per a la Universitat Oberta de Catalunya, o a la resta de la normativa 

universitària, hauran de ser adoptats per una majoria de més de dos terços 

dels membres del Consell 

 Article 10. Les actes 

De cada sessió s'aixeca l'acta corresponent, que ha de contenir la llista de les persones 

assistents, les circumstàncies de lloc i temps de la sessió, els punts principals de les 

deliberacions i, en cas que s'adopti alguna resolució, la forma i el resultat de les votacions 

i el text de la resolució. A l'inici de la sessió, el Consell ha d'aprovar, si s'escau, l'acta de 

la sessió anterior. 
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Disposició transitòria 

En la primera renovació de representants alumni, es renovaran les quatre persones amb 

menys vots entre els vuit escollits. En aquest cas, el seu mandat serà de dos anys, en lloc 

dels quatre previstos a l'article 4 d'aquest reglament. 

Disposició final 

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de l'aprovació per part del Consell Alumni. 
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