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Comunicat de premsa 
 
Comencen les adjudicacions de places per als cossos de secundària en el 

Palau de Congressos de València 
 
El dijous dia 26 de juliol, a les 8,30 hores, s’inicien els actes d’adjudicació de 

vacants dels cossos de secundària per al curs escolar 2007-2008, i, durant 4 
dies, un nombre important de professorat valencià dels centres públics ha de 
passar pel Palau de Congressos de València a triar el seu lloc de treball.  

L’objectiu principal d’aquest acte públic és garantir, –de la manera més 
transparent i pública possible–, que el professorat estarà en el seu centre el 
primer dia de curs.  

Entre els dies 25 i 31, s’adjuricaran 6.609 vacants entre unes 9.599 
persones del cos dels cossos de secundària i formació professional, escoles 
oficials d’idiomes, conservatoris, escoles d’art 

La distribució per situacions administratives del professorat convocat és:  
PROVISIONALS   1.716 
OPOSITORS 2007   1183 
INTERINS   6700 
 
D’aquests 6.609 llocs de treball que s'oferten en el conjunt de centres 

docents, la distribució per províncies és: Alacant 3.286 places, València 2 273 
places i Castelló 1.050 places.  

 
Moltes de les vacants estan situades en les ciutats més grans del País 

Valencià. 

INFORME VACANTS EN ALGUNES CIUTATS 
ALACANT 

ALACANT CIUTAT 401 
ALCOI 134 

ELX 379 
TORREVIEJA 245 
BENIDORM 161 

CREVILLENT 62 
DÉNIA 80 
ELDA 138 

ORIHUELA 116 
PETRER 100 

SANT VICENT 81 
  



CASTELLÓ  
CASTELLÓ CIUTAT 363 

ALMASSORA 31 
BENICARLÓ 63 
BURRIANA 52 

LA VALL D'UIXO 66 
VILA-REAL  
VINAROS 66 

   
VALÈNCIA  

VALÈNCIA CIUTAT 421 
ALDAIA 29 
ALZIRA 71 
CHESTE 61 
GANDIA 60 
LLIRIA 25 

ONTINYENT 105 
PATERNA 30 

UTIEL 68 
TORRENT 84 

 
STEPV-Intersindical Valenciana ha editat una revista Allioli extraordinària 

que és una guia de les adjudicacions amb les informacions útils per al 
professorat que participa.  

En la revista, junt a la denúncia de que l’acord firmat entre la Conselleria i 
els altres sindicats el passat 8 de maig discrimina principalment al professorat 
convocat en aquests actes adjudicació, s'informa dels drets del professorat, de 
les prestacions bàsiques i l'assistència sanitària, la formació permanent, els 
permisos i llicències o les retribucions.  

A més, durant aquests dies, el Sindicat ha establert un servei 
d'assessorament per al professorat que hi participa durant els dies de les 
adjudicacions i ha activat una WEB on penjarà tota la informació que generen 
aquests actes: 

 (http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/iniccurs/adjudica07_1.htm)  
Finalment, STEPV-Iv afirma que el nou sistema d’oposicions imposat per la 

LOE (Llei Orgànica d’Ensenyament) i el seu desenvolupament restringit al País 
Valencià, no han servit perquè el professorat interí consolide els seus llocs de 
treball, i insta l'Administració Valenciana a negociar un nou acord que done una 
solució definitiva a aquest professorat, tot apostant per l’estabilitat en el lloc de 
treball i la millora de l'actual acord de condicions laborals. 

València, 25 de juliol de 2007 
 


