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En relació a l'escrit que el 18 de novembre de 2010 vàreu adreçar al Conseller d'Educaciô els
representants de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari, us faig avinent el
següent:
Les previsions fetes pel f)epartament d'Educaciõ relatives a l'oferta d'ocupaciô pública docent per a
l'any 201 1 queden supeditades a la normativa estatal de caràcter bàsic que l'afectin.
L'article 23 el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 201 1, abans de la seva
entrada al Congrés dels f)iputats, preveia que durant l'any 2011 el nombre total de places de nou
ingrés del personal del sector públic havia de ser, com a màxim, igual al 10 per cent de la taxa de
reposició, sense cap excepció per a collectius específics, excepte les forces armades.
El 29 d'octubre de 2010 el Conseller d'Educació es va adreçar al Ministre d'Educació per
fessin totes les gestions necessàries per tal que s'esmenés l'article 23 del projecte de
esmentat, en el sentit de mantenir l'excepció dels collectius docents no universitaris l'any
poder donar compliment a les previsions de calendari d'aplicació de la LOE, en relació amb
públiques d'ocupaciô de les diferents administracions educatives.

tal que es
llei abans
2011, per
les ofertes

l'article 23 del projecte de llei de
Una vegada finalitzat el tràmit en el Congrés dels Diputats,
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 201 1 ha quedat redactat de manera que les
Administracions públiques amb competències educatives, per al desenvolupament de la llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a la determinació del nombre de places per a l'accés als cossos
de funcionaris docents podran arribar al 30 per cent de la taxa de reposiciô d'efectius.
Queda, per tant, el tràmit en el Senat i la posterior publicació en el BOE de la llei de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 201 1. Tant bon punt sigui possible es convocarà una Mesa Sectorial de
negociació de personal docent no universitari, per tractar aquest tema.
Atentament,
Camil Fortuny i Reçasens
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