Representants dels departaments en els centres
En els departaments de la UPC hi ha persones que representen el departament a nivell
local (per dir-ne d’alguna manera) i en els centres. Hi ha una certa confusió entre les
diferents figures perquè a la majoria dels departaments el nombre de persones
implicades sol ser inferior al nombre de càrrecs.
Els càrrecs als que estem fent referència són els següents:
Representant del departament al centre. Aquesta figura està definida a l’article 85
dels Estatuts de la UPC. El text és:
Representació del departament als centres docents
Correspon al director o directora nomenar una persona que representi el
departament davant de cada degà o degana o director o directora dels centres
docents en què exerceix docència.
Per tant, és un càrrec de designació.

Representant del departament a la Junta d’Escola. Aquesta figura està definida a
l’article 12 del Reglament de l’ETSEIB. Quan especifica la composició de la Junta
d’Escola estableix que, entre altres, hi ha:
1 representant per departament de cadascun dels departaments que tenen
docència significativa (com a mínim una assignatura obligatòria) a l’Escola. El
representant serà elegit per i entre el professorat del departament adscrit a
l’Escola.
Així doncs, és un càrrec per elecció.

Cap de secció. És una figura que pot estar establerta als reglaments dels departaments.
A cada reglament pot estar en un article diferent però podem trobar-ho a l’article 31 de
les Directrius generals per a l’elaboració dels reglaments d’organització i funcionament
dels departaments. El redactat és:
El cap de secció
Cada secció departamental ha de tenir un cap de secció, que n’exerceix la
representació i col·labora amb el director o directora del departament en la
gestió ordinària de la secció.
Segons les directrius, el reglament del departament ha d’establir si es tracta d’un càrrec
per designació del director o bé per elecció entre els membres de la secció.

En el cas d’alguns dels departaments en els que el director és professor de l’ETSEIB el
director s’encarrega personalment de representar el departament davant l’Escola.
En el cas dels departaments en els que una o més seccions tenen un únic centre és
freqüent que el director designi el cap de secció com a representant del departament al
centre però, com hem vist, no és obligatori. En el cas que el cap de secció sigui elegit,
no hi ha cap motiu per a que coincideixi.

En els casos en els que la secció corresponent inclou diversos centres el cap de secció
podria no ser professor de l’Escola. En aquestes circumstàncies no seria raonable que el
director designés el cap de secció com a representant del departament al centre.
Està clar, doncs, que hi ha un mínim de tres càrrecs diferents. Els departaments han
d’anar comunicant a l’Escola els canvis que es produeixin en el cas del representant del
departament al centre i en el representant del departament a la Junta d’Escola. Aquest
darrer hauria de ser el mateix durant tot el mandat de la Junta excepte en cas que el
professor que l’ocupa deixi de pertànyer al centre.
No és necessari que els departaments comuniquin a l’Escola qui és el cap de secció ja
que aquest és un càrrec que no té cap relació directa amb els centres docents.
En alguns departaments es designa també una persona responsable de les compres i els
pagaments que hagin de repercutir en l’assignació de docència. Aquesta responsabilitat,
que pot coincidir amb algun dels càrrecs esmentats, no es pot considerar formalment un
càrrec.

