
Escrit de queixa al Síndic sobre l’adjudicació d’una plaça docent ordinària mitjançant
el procediment de difícil cobertura a l’escola d’art Llotja i la seva conversió a plaça
d’especialista

Benvolgut/da,

el passat mes de desembre es va jubilar la persona propietària de la plaça definitiva a

l’Escola d’Art Llotja en l’especialitat de Motlles i Reproduccions.

A la borsa del Consorci són vàries les persones amb els requisits de titulació per impartir

l'especialitat, diverses exalumnes de l'escola Llotja amb la titulació d'Escultura aplicada a

l'espectacle'. Tot i això la substitució no s'adjudica pel procediment ordinari de llista de borsa

docent i per petició de la direcció surt per difícil cobertura.

Aquesta plaça té la catalogació ‘ordinària’ segons la RESOLUCIÓ EDU/2738/2020, de 29

d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis

educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2020-2021; l’atribució docent

d’alguns mòduls de la titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en Escultura Aplicada a

l'Espectacle impartida a Llotja correspon a l’especialitat Motlles i Reproduccions tal i com

s’estableix en l’apartat B de l’annex 2 del ‘Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo, por el
que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en
Escultura aplicada al Espectáculo perteneciente a la familia profesional artística de
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico’.

S'inicia el procediment de difícil cobertura sense haver realitzat el procediment ordinari de

substitució i es convoca a una prova a l'escola a les persones que havien enviat les

sol·licituds i que compleixen els requisits de la convocatòria de difícil cobertura: estar a la

borsa docent i tenir la titulació corresponent.

Es permet realitzar la prova a una persona que no compleix els requisits perquè no està a

les llistes docents.

La primera prova es realitza de forma escrita tot i ser per una especialitat del cos de mestres

de taller totalment pràctica tal i com s’especifica en la publicació de difícil cobertura del

consorci. La segona prova es tracta d’una entrevista amb l'equip directiu.

La plaça queda deserta per suposada manca de persones amb les necessitats de la plaça,

tot i haver exalumnes de l’especialitat amb experiència laboral demostrable en el sector i els

requisits establerts per la borsa docent i sense haver tingut l’opció de  demostrar-los en una



prova pràctica en el procediment de difícil cobertura. La normativa de borsa no contempla

prova de capacitació per aquesta especialitat si es compleixen els requisits de titulació.

Finalment es contracta com a professor especialista la persona que es va presentar al

procediment de difícil cobertura sense complir tenir requisits que s'estableixen per

participar-hi.

La conversió d’una plaça d’especialitat docent a plaça d’especialista no permet l’accés al

lloc de treball públic pel procediment ordinari de nomenament i pot implicar la supressió de

la plaça estructural en el centre.
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