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ADJUDICACIONS PROVISIONALS CURS 
2010-2011

a) Principals novetats
• Es prorroguen els nomenaments fins el 31 d'agost de 2011 de tots els interins que 

ocupen una vacant de dedicació completa en centres d'ensenyaments secundaris, sempre i 
quan la data d'inici d'aquest sigui anterior al 31 de desembre de 2009. 

• Els efectes de les adjudicacions que es puguin obtenir aquest estiu seran per un sol curs per a 
tots els col·lectius, per tant tots els nomenaments finalitzaran el 31 d'agost de 2011. 

• Un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, el sistema informàtic oferirà la possibilitat de procedir 
a la seva anul·lació des de la mateixa aplicació i tornar a presentar una nova sol·licitud 
telemàtica, sempre i quan es faci dins del termini establert. 

• S'amplien de 30 a 40 el nombre de peticions de la fase d'elecció a la sol·licitud telemàtica. 

• Els resultats de les adjudicacions d'enguany es notificaran directament mitjançant una 
resolució definitiva per a tots els col·lectius. No es publicarà la llista provisional amb les 
adjudicacions dels funcionaris de carrera com altres anys. 

• S'avança aproximadament un mes el calendari de tot el procediment tal com es descriu en el 
següent apartat.

b) Terminis relacionats amb el procediment d'adjudicació de destinacions d'estiu

Termini Actuació Col·lectius afectats

Del 26 al 30 
d'abril de 2010

Presentació de sol·licituds per no continuar a la 
mateixa destinació provisional del curs 2009-
2010 (renúncia al segon any de nomenament).

- Funcionaris de carrera que 
ocupen una destinació provisional
- Interins de secundària

Del 6 al 18 de 
maig de 2010

Primer termini de presentació de sol·licituds per 
poder optar a una vacant de jornada completa 
per el curs 2010-2011.

- Substituts de secundària amb 
serveis prestats (bloc 1)
- Interins de secundària amb 
nomenament posterior al 
31.12.2009.
- Interins i substituts de primària

Al voltant del 21 
de maig de 
2010

Publicació de la llista de professorat cessat a 31 
d'agost de 2010 per algun dels motius previstos a 
la base 2.1 de la resolució (acceptació de la 
renúncia entre d'altres).

- Funcionaris de carrera amb 
destinació provisional
- Interins de secundària
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Del 25 de maig 
al 8 de juny de 
2010

Segon termini de presentació de sol·licituds per 
poder optar a una vacant per el curs 2010-2011.

- Funcionaris de carrera que 
ocupen una destinació definitiva i 
vulguin sol·licitar comissió de 
serveis
- Funcionaris de carrera que 
ocupen una destinació provisional 
i que siguin cessats
- Interins de secundària cessats

Al voltant del 29 
de juny de 2010

Publicació de la Resolució definitiva 
d'adjudicacions de destinacions provisionals curs 
2010-2011.

- Tots els aspirants.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament 
podrà consultar aquesta informació a través del portal EPOCA.
c) Resum de la Resolució
1. Procediments
L’adjudicació de destinacions provisionals s’efectua mitjançant dos procediments.
- Procediment previ.
- Procediment general, un cop adjudicades les destinacions pel procediment previ.
-Els llocs de treball  s’adjudicaran en cadascun dels procediments per aquest ordre als col·lectius 
següents:
2. Col·lectius de participants
(Als  funcionaris  dels  cossos  de  catedràtics  d’ensenyament  secundari,  d’escoles  oficials 
d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, 
se’ls valorarà els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de 
professors)
a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del 
seu lloc de treball.
b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva: 
- per l’adscripció temporal a l’estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits.
- per l’adscripció a llocs de l’Administració educativa no reservats exclusivament a docents.
El professorat pertanyent a aquest col·lectiu b), si sol·licita destinació a centres fora del seu municipi 
o zona de preferència, anirà en concurrència amb el professorat del col·lectiu c).
c) Professorat que s’acull a alguna de les següents situacions específiques
- Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva a qui s’ha 
reconegut el dret d’acollir-se a allò que s’estableix a la disposició addicional primera de la Llei de 
prevenció de riscos laborals.
- Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti 
la condició legal de disminuït.
- Professorat que superi les oposicions de 2010 pel torn de reserva per a disminuïts.
d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el 
reingrés al servei actiu amb data 1.9.2010, llevat del que s’inclou al col·lectiu c).
e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s’inclou al 
col·lectiu c).
A efectes d’adjudicació de destinacions, el professorat dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu 
de participació.
f) Professorat que hagi superat les oposicions de 2010, llevat del que s’inclou al col·lectiu c).
g) Professorat interí acollit al Pacte d’estabilitat.
1. Amb la condició legal de disminuït.
2. Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.
A efectes de l’adjudicació d’ofici hauran d’indicar un mínim de 4 comarques del Servei Territorial 



preferent; en el cas contrari, s’hi afegiran d’ofici.
h) Professorat interí de la borsa de treball amb serveis prestats a centres públics dependents del 
Departament d’Educació no acollit a les garanties de continuïtat.
1. Amb la condició legal de disminuït.
2. Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.
El professorat interí, acollit o no a l’Acord, i a l’efecte de l’adjudicació d’ofici, haurà de tenir 
present que si demana en primer lloc els serveis territorials de Girona o de Lleida no podrà 
demanar cap segon servei territorial; si demana en primer lloc el Consorci d’Educació de 
Barcelona o un dels set serveis territorials restants, haurà d’indicar-ne un segon, que podrà 
ser qualsevol servei territorial o el Consorci d’Educació de Catalunya.
i)  Professorat  funcionari  de  carrera  que  depèn  d’altres  administracions  educatives  que  sol·liciti 
destinació  provisional  en  centres  públics  del  Departament  d’Educació,  i  que  no  estigui  prestant 
serveis el curs 2009-2010 en centres dependents del Departament.
Els membres d’aquests col·lectius que no tinguin destinació l’1 de setembre de 2009, estan obligats a 
participar en el procediment general, llevat del personal del col·lectiu i). 
També hi pot participar amb caràcter voluntari el personal docent amb destinació definitiva que l’1 de 
setembre de 2010 no tingui concedida una comissió de serveis. La CS, es podrà sol·licitar, en la fase 
d’elecció, pels motius següents:
1. Finalitzar el nomenament de director/ora d’un centre docent públic amb data 30 de juny de 2010, 
per acabament del seu mandat.
2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d’atenció 
educativa preferent, centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar 
rural.
3.  Tenir  destinació  definitiva  durant  el  curs  2009-2010  en  un  centre  que  ha  formalitzat  un  pla 
estratègic d’acord amb la corresponent resolució publicada al DOGC.
4. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades. Les 
haurà  d’indicar  a  la  seva  sol·licitud i  haurà  de presentar,  dins  el  mateix  període  de  presentació 
d’instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva 
petició.
Aquests motius no són excloents i, per tant, se’n pot al·legar més d’un.
Amb caràcter general, no seran ateses les peticions individuals de comissió de serveis de professorat 
que ha participat voluntàriament en el  concurs de trasllats convocat el  curs 2008-2009 i  hi  hagi 
obtingut una destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2009.
3. Professorat ja nomenat per dos o més cursos escolars
El  professorat  que  ja  consta  destinat  per  al  curs  2010-2011,  romandrà en la  mateixa  destinació 
(centre i  especialitat que ocupa el  curs 2009-2010) encara que canviï  la seva vinculació o forma 
d’ocupació perquè hagi superat el procés selectiu de 2010 per la mateixa o una altra especialitat del 
lloc que ocupa.
Per tant, aquest professorat no podrà participar en el procediment de provisió que regula aquesta 
Resolució, llevat que estigui afectat per algun dels supòsits següents:
a.1) Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2010.
a.2) Supressió del lloc de treball adjudicat en destinació provisional per al curs 2010-2011, tant en 
centres educatius com en llocs de treball dels diferents serveis educatius.
a.3) Obtenció d’una destinació diferent per concurs de mèrits de llocs singulars en centres que tenen 
un pla estratègic autoritzat.
a.4) Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball, reincorporació del funcionari docent que té en 
reserva el lloc de treball amb destinació definitiva, o provisió per concurs de mèrits de llocs singulars, 
o provisió per un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva, en exercici del seu 
dret preferent a la zona.
a.5) Aplicació de sanció que preveu el Reglament de règim disciplinari o per expedient contradictori.
a.6) Petició raonada i justificada documentalment del/de la professor/ora per no continuar el curs 
2010-2011  prestant  serveis  en  la  mateixa  destinació  del  curs  2009-2010,  presentada  als  serveis 
territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona.
Si la petició raonada i justificada per no continuar el curs 2010-2011 prestant serveis en la mateixa 



destinació del curs 2009-2010 correspon a professorat interí que el curs 2009-2010 està acollit a les 
garanties  de  continuïtat,  en  la  mateixa  petició  ha  d’incloure  la  renúncia  explícita.  La  possible 
acceptació de la petició de no continuar en la mateixa destinació comportarà la renúncia a acollir-se a 
les garanties de continuïtat.
El termini per sol·licitar la no-continuïtat serà, per a tot el professorat, del 26 al 30 d’abril 
de 2010. 
a.7) Cessament a 30 de juny de 2010 en el càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació 
provisional del curs 2009-2010.
a.8) Ser objecte de proposta d’un/una director/ora, per a l’exercici d’un òrgan unipersonal de govern 
(secretari/ària, cap d’estudis, coordinador/ora pedagògic/ca), en un centre diferent del centre on està 
destinada la persona proposada.
a.9)  Ser objecte de proposta d’un/a director/ora d’un centre que inicia les seves activitats l’1  de 
setembre de 2010 per als llocs a proveir en centres de recent posada en funcionament.
a.10) Ser objecte de proposta d’un/a director/ora per ocupar llocs singulars vacants en centres que 
tenen un pla estratègic autoritzat.
a.11) El cessament de la comissió de serveis.
b) El professorat afectat per algun dels supòsits de cessament a 31.8.2010 inclosos en els apartats 
anteriors, constarà a la resolució que es farà pública el 21 de maig de 2010.
Aquest professorat, al qual es deixa sense efectes la destinació adjudicada per al curs 2010-2011, 
haurà de participar en el procés d'adjudicació de destinacions regulat en aquesta Resolució, sempre 
que no tingui destinació definitiva on reincorporar-se l'1 de setembre de 2010.
4. Àmbit de les adjudicacions d’ofici
Col·lectiu a) L’àmbit d’ofici és el  mateix municipi on es tenia la destinació definitiva o, en el  seu 
defecte, en algun dels municipis que formen part de la corresponent zona de desplaçament. 
Col·lectius b), c) i d) L’àmbit d’ofici és tot Catalunya.
Col·lectiu e) L’àmbit d’ofici només entra en joc quan es demana genèricament un municipi, una zona o 
una comarca.
Col·lectiu f) L’àmbit d’ofici és tot Catalunya i estan obligats a posar els codis de totes les comarques 
de Catalunya. Si no els posen, l’Administració els afegirà d’ofici.
Col·lectius g) i h) Acollits o no a l’Acord, i a l’efecte de l’adjudicació d’ofici, hauran de tenir present 
que si demanen en primer lloc els serveis territorials de Girona o de Lleida no podran demanar cap 
segon servei territorial; que si demanen en primer lloc el Consorci d’Educació de Barcelona o un dels 
set  serveis  territorials  restants,  hauran  d’indicar-ne  un  segon,  que  podrà  ser  qualsevol  servei 
territorial o el Consorci d’Educació de Catalunya.
5. Vacants
Les  vacants  i  les  vacants  de  resultes  que  s’adjudiquin  correspondran a  llocs  de treball  que  són 
previstos  a  les  plantilles  per  al  curs  2010-2011,  a  dedicació  completa,  en  els  centres  públics 
dependents del Departament d’Educació.
6. Terminis
El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i 
gravar la seva sol·licitud, a través d’Internet, en els terminis següents:
6.1. Personal interí i/o substitut que no té adjudicació a un lloc de treball a dedicació completa per a 
l’1 de setembre de 2010: del 6 al 18 de maig de 2010.
6.2. Personal funcionari de carrera, en pràctiques, mestres que superin el procés selectiu convocat el 
2010, i personal interí afectat per cessament o renúncia o de nova incorporació: del 25 de maig al 8 
de juny de 2010.
6.3. Propostes de les direccions dels centres: del 25 de maig al 8 de juny de 2010.
7. Sol·licituds individuals de participació
7.1. Formalització
El professorat haurà de formalitzar i registrar la seva sol·licitud a través d’Internet. La sol·licitud es 
considerarà presentada i registrada després de “clicar” el botó “ENVIA”. Es podrà disposar d’una 
còpia impresa de la sol·licitud definitiva.
En el cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud, ho podran fer, sempre dins del termini de 



presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó “ANUL·LAR”. Un cop anul·lada, podran 
trametre  per  via  telemàtica  una  altra  sol·licitud.  Un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  de 
sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podrà modificar o anul·lar cap petició, 
ni es podrà variar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.
7.2. Documentació complementària
No s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats 
administratives, llevat del que està previst en relació a la presentació de la documentació addicional 
següent:
a. Sol·licitants de comissió de serveis per motius personals o professionals greus.
Professorat que participa amb la condició legal de disminuït quan la disminució no consti al registre 
informàtic de personal docent.
b. Qualsevol altra documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o 
administratives del seu expedient.
8. Publicitat
Les  destinacions  assignades  pel  procediment  previ  i  pel  procediment  general  es  notificaran 
mitjançant una  única resolució definitiva d’adjudicació de destinacions provisionals, que es farà 
pública el mes de juny de 2010.
No hi  constarà  el  personal  ja  destinat  per  al  curs  2010-2011 mitjançant  processos  d’adjudicació 
anteriors, ni el professorat a qui, havent estat nomenat càrrec directiu d’un centre públic amb efectes 
d’1 de juliol de 2010, ja s’hagués adjudicat destinació provisional al centre per aquest motiu, ni el 
professorat destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.
Contra la  resolució  definitiva d’adjudicació de destinacions pels  procediments  previ  i  general  les 
persones  interessades  podran  interposar  recurs  de  reposició  davant  del  subdirector  general  de 
Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
8.1 Efectes de les adjudicacions
Les  destinacions  adjudicades  mitjançant  la  resolució  definitiva  dels  procediments  seran 
irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2010, data de la presa de 
possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 d’agost de 2011, llevat 
que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari del lloc de treball.
No  obstant  això,  les  destinacions  podran  ser  prorrogades  per  cursos  escolars  si  prèviament 
s’estableix per resolució publicada al DOGC.
9. Procediment previ
Amb caràcter previ a les adjudicacions del procediment general d’adjudicació, la Direcció General de 
Recursos del  Sistema Educatiu pot  atorgar destinació provisional  en els  casos que a continuació 
s’esmenten.  Si,  excepcionalment  recau  la  proposta  en  professorat  interí  haurà  d’acreditar  haver 
prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.8.2010.
9.1. Òrgans unipersonals de govern
Professorat funcionari de carrera i en pràctiques, amb la conformitat de la persona interessada, per 
exercir  òrgans  unipersonals  de  govern:  director/a,  cap  d’estudis,  coordinador/a  pedagògic/a  i 
secretari/ària.
9.2. Serveis educatius i aules hospitalàries.
9.3. Centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.
9.4. Altres centres dels departaments de Justícia i d’Acció Social i Ciutadania.
9.5. Centres de posada recent en funcionament.
Les direccions dels centres de posada recent en funcionament podran proposar professorat per a la 
provisió de dos a quatre llocs de treball, segons el centre.
10. Procediment general
Criteris de prioritat en l’adjudicació del procediment general.
Els llocs de treball vacants s’adjudicaran per l’ordre de col·lectius abans esmentat. No s’adjudica 
destinació a cap persona d’un col·lectiu mentre resti sense destinar alguna persona d’un col·lectiu 
precedent.
Dins  de  cadascun dels  col·lectius,  l’adjudicació  de  llocs  de  treball  es  durà  a  terme en les  fases 
consecutives i prioritàries que s’indiquen a continuació.



11. Fases
11.1. Propostes de les direccions dels centres
En  cap  cas  la  direcció  d’un  centre  formalitzarà  proposta  de  professorat  que  ja  té  destinació 
provisional per al curs 2010-2011, llevat que es tracti de propostes de destinació per fer possible 
l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, de propostes per a llocs en centres que inicien la seva 
activitat el curs 2010-2011 o de propostes per ocupar llocs singulars vacants en centres que tenen un 
pla estratègic autoritzat.
Les direccions dels centres formalitzaran abans del 8 de juny de 2010 les propostes de destinacions 
tot emplenant per via telemàtica els models de proposta.
Tot el professorat afectat per les propostes ha de manifestar la seva conformitat a la proposta de 
continuïtat o d’ocupació de llocs de treball específics o singulars, mitjançant la signatura en l’espai 
reservat que apareix en el document.
Si  escau,  les  direccions  dels  centres  també  hauran  d’incloure  en  les  propostes  de  destinació  la 
proposta de confirmació en el mateix lloc o en un altre lloc del centre del professorat que aquest curs 
2009-2010 hi consta destinat en comissió de serveis, i que no hagi estat proposat per a algun dels 
llocs objecte de proposta. Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar 
sol·licitud individual telemàtica de destinació.
Si la proposta es refereix a personal interí, és requisit haver estat nomenat al mateix centre durant 
tot el curs 2009-2010 (d’1/9/2009 al 31/08/2010) i haver prestat serveis com a interí/substitut un 
mínim de 48 mesos, comptats a 31 d’agost de 2010 en centres públics, llevat de les propostes per a 
llocs de centres de nova creació, de cicles formatius de nova entrada en funcionament i d’unitats de 
suport d’educació especial.
En tots els casos, també es requereix al personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un 
mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2010.
11.2. Confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2008-2009.
11.3. Confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent.
11.4. Elecció i, si escau, adjudicació d’ofici.

12. Instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat que el curs 2009-2010 
hagi  perdut  la  destinació  definitiva  per  modificació  de  les  plantilles.  (ANNEX  7  de  la 
Resolució)
El professorat afectat per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2010-2011 o pel tancament 
del centre passarà a la situació de professor/ora afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva.
La Direcció General de Recursos de Sistema Educatiu establirà els criteris generals per a la confecció 
de les plantilles per al curs 2010-2011 i per a la modificació de llocs de treball que afecten professors 
amb destinació definitiva.
Les direccions dels centres facilitaran aquesta informació al professorat del centre.
La direcció dels SSTT o del Consorci d’Educació de Barcelona enviarà a les direccions dels centres 
afectats per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2010-2011 la documentació següent: 
- Plantilla prevista per al curs 2010-2011, distribuïda per especialitats.
- Llocs de treball afectats per transformació i/o supressió, ocupats per professorat amb destinació 
definitiva.
- Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.
Determinació del/de la professor/ora afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva
En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona 
referent al desplaçament forçós d'algun professor del centre, la direcció del centre convocarà una 
reunió amb tots els professors amb destinació definitiva al lloc afectat per la modificació, 
juntament amb el secretari del centre, el qual estendrà acta de la reunió. L'objecte de la 
reunió serà la determinació del professor afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la 
documentació a què es fa esment en el subapartat anterior.
A l'acta constarà la signatura del/de la director/ora, del/de la secretari/ària i de tot el professorat 
convocat  a  la  reunió.  A  continuació,  la  direcció  del  centre  en  trametrà  una  còpia  als  serveis 
territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona corresponents i en lliurarà una altra, a l'efecte de la 
seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà 



d'acusar la recepció.
-  En el  cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la 
plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat/da, s’aplicaran necessàriament els següents criteris:
Cos de professors d’ensenyament secundari i cos de professors tècnics de formació professional.
1. Menor temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual es pertanyi.
2. Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.
3. Any més recent d’ingrés al cos.
4. No pertànyer al cos de catedràtics.
5. Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.
- Als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i 
d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc,  se'ls valoraran els 
serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així 
com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de 
catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i  de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i  oficis 
artístics.
- Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun 
professor de més de 60 anys, aquest podrà optar per no ser desplaçat i ho comunicarà a la direcció 
del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el/la 
professor/ora afectat/ada podrà romandre en el  centre de destinació definitiva, sempre i  quan en 
aquest centre s'imparteixi alguna de les especialitats que el professor afectat té reconegudes, amb el 
benentès  que  se  li  haurà  d'assignar  el  corresponent  horari,  el  qual  comprendrà  necessàriament 
docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2010-2011 i només la podrà realitzar 
el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2010.
- En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2010-2011, la direcció del 
centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre. Així mateix, 
si en el mateix procés d'adjudicació de destinacions provisionals es produeix una vacant en el centre 
de  destinació  definitiva,  aquesta  serà  adjudicada  al/a  la  professor/ora  afectat/ada,  sempre  que 
compleixi els requisits d'especialitat per ocupar-la. Si al centre de destinació no s'imparteix cap de les 
especialitats que el professor té reconegudes, el seu àmbit d'adjudicació serà el previst per a tots els 
professors del col·lectiu a).
- L'opció voluntària per al desplaçament que preveu el Reial decret 2112/1998 esmentat suposa 
l'acceptació  voluntària  d'aquest  desplaçament.  En  conseqüència,  i  malgrat  el  seu  caràcter  de 
voluntarietat, l'interessat no podrà presentar el desistiment a aquesta opció.
- Fins que no siguin aprovades les plantilles dels centres públics, la comunicació dels SSTT referent 
als desplaçaments forçosos tindrà un caràcter provisional. En conseqüència,  durant el  període de 
juny-agost de 2010, si el desplaçament no és confirmat a la resolució que aprovi les plantilles, serà 
anul·lat i la persona afectada mantindrà la seva destinació definitiva.
- En el cas de recuperar la seva destinació definitiva, el/la docent podrà optar voluntàriament, abans 
del 15 de setembre de 2010, per incorporar-s’hi o bé per romandre el curs 2010-2011 en comissió de 
serveis a la destinació provisional obtinguda. 
-  El  professorat  afectat  per  la  pèrdua  de  la  seva  destinació  definitiva  haurà  de  participar 
forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb gaudiment del dret 
preferent  a  ocupar  una  vacant,  per  a  la  qual  hauran  d'acreditar  el  requisit  d'especialització 
corresponent,  en el mateix municipi o zona al qual pertany el centre on van perdre la destinació 
definitiva.
-  Els  llocs  de  treball  de  les  especialitats  de  Llatí  i  de  Grec,  dels  cossos  de  catedràtics  i  de 
professors d'ensenyament secundari, es transformen en llocs de l'especialitat de Cultura Clàssica, 
Aquesta transformació dels llocs de treball implica la modificació dels nomenaments vigents per al 
curs 2010-11 del professorat afectat. En el cas dels professors/res que ocupen el lloc amb destinació 
definitiva,  la modificació s'efectua  sense afectació a l'antiguitat que els constava en el  lloc de 
treball d'origen.
- En el cas que en algun dels centres afectats es produís, simultàniament, una minoració de plantilla 
que afectés als llocs de treball abans esmentats, es procedirà d'acord amb el previst en aquest Annex 
7.
Aquesta transformació està supeditada a l'efectiva aprovació de les plantilles de personal docent dels 
centres educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.
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