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BBVA  secció  sindical

Preguntes més freqüents  
Proves d’Ascens per Capacitació 2013 

 
Quins requisits calen per poder-me presentar? Pel nivell IX i X, una antiguitat a 
l’empresa, com a mínim, de dos anys. Pel nivell VIII, només es poden presentar qui 
tingui nivell IX i X amb una antiguitat mínima de tres any a l’empresa. L’antiguitat 
requerida és al 31 de desembre de 2012. Al col·lectiu d’Unnim se li reconeix la seva 
antiguitat al 31 de desembre del 2012 com  a Conveni de Banca. 
 
Si estic d’excedència, puc participar-hi? Si aquesta és per cura de fills menors o 
familiars, sí. 
 
On s’ha d’adreçar la sol·licitud? Al correu CONCURSO-OPOSICION@bbva.com o 
a la bústia BZB01236, indicant com “Asunto”: Solicitud de inscripción año 2013 
amb les dades: Nom del Concurs (*), codi d’Usuari, matrícula empleat, NIF, cognoms 
i nom. (Molt important incloure totes les dades!, si manca alguna pot ser motiu per 
rebutjar la sol·licitud). Les persones que tinguin nivell XI i vulguin opositar a nivell IX, 
caldrà que presentin sol·licitud als dos nivells, X i IX, i no obtenen plaça si no 
aproven el nivell X. 
 
(*) Concurso para ascensos por capacitación al Nivel IX o X del Grupo 
Administrativo o VIII del Grupo Técnico. Cal enviar un correu per cada prova a la 
que et presentis. 
 
Com sé que l’han rebuda? Rebràs aquest missatge automàtic: SU ENVIO HA 
SIDO RECIBIDO. LA SOLICITUD NO SE CONSIDERARÁ PRESENTADA EN 
PLAZO SI NO CONTIENE ÍNTEGRAMENTE LOS DATOS SOLICITADOS EN EL 
PRESENTE APARTADO. El banc te un problema informàtic, només contesta amb 
aquest missatge a la primera sol·licitud. Reviseu be les dades abans d’enviar-ho.  
 
Quin és el termini d’admissió?  Fins el 30 de juny d’enguany. 
 
Es publicarà una llista d’admesos? Al cap de set dies de la data de termini. 
 
Si no estic a la llista, puc reclamar? Sí, adreçant-te al Servei d’Atenció al Empleat 
(SAE), correu-e: sae.es@grupobbva.com , tel. 915377177 (Ibercom 77177),  o al 
correu-e del Concurs: CONCURSO-OPOSICION@bbva.com 
 
Per preparar-me l’examen, què faig? Es posa a disposició dels participants la 
formació e-learning des de la plataforma del Banc E-campus. S’accedeix des de la 
pàgina principal de l’Intranet del BBVA o amb qualsevol ordinador anant a: 
https://bbva.ecampus.indra.info 
Un cop confirmada l’admissió, es cursarà a l’admès, des de la Direcció de Formació, 
la prematrícula a E-campus pels cursos de les matèries en que es basen les proves. 
 
Quan es fa l’examen? Es realitzen al mes de novembre. Els Centres de Formació 
territorial comunicaran amb temps el lloc, la data i l’hora de l’examen.  Els opositors 
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Fitxa d’afiliació   data ………….......…..…... 

Nom i cognoms ................................................................................................................................................ 

DNI .…….........……...........  Telèfon …............................…......... Data naixement  ............. / ................/….......... 

Adreça ......................................................................................................................................................................... 

Població .....................................................................................................  Codi postal .......................................... 

Empresa/centre de treball ....................................................................................................................................... 

Domiciliació:   

                                             

 Banc/Caixa               Oficina            D       C             Compte/llibreta 

 Firma: 

Correu electrònic ………………..........................…................            

(Dóna-la als teus representants de Comfia-CCOO o envia-la escanejada per correu electrònic) 

PROTECCIÓ de DADES:  
 

Les teves dades seran incorporades a un 
fitxer del qual és titular la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. També seran incorporades a un 
fitxer de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany 
l’empresa en què treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests 
fitxers es el manteniment de la teva relació 
com a persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres 
entitats. Sempre estaràs informat en 
www.ccoo.cat, o en la web de la CS CCOO, 
dels acords i de les dades d’aquestes 
entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al 
domicili de la CS CONC, situat en Via 
Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer 
de la CS CONC, i al domicili de la CS CCOO, 
situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 
28010 Madrid, per als fitxers de la CS CCOO 
i de les federacions. Si tens algun dubte 
pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 

disposen d’un dia de permís retribuït específic per a realitzar la prova ja que 
normalment els exàmens d’administratius són al matí i els de tècnic a la tarda.  
 
Què cal portar el dia de la prova? El DNI, passaport o targeta de residència.  
 
En què consisteix l’examen? Són 60 preguntes tipus test, amb 4 respostes. Les 
errònies no penalitzen. 
 
Quan sabré el resultat? La correcció és per lectura òptica per garantir els resultats, 
validada per un Tribunal escollit segons l’art. 11 del Conveni. Els resultats s’ordenen 
per puntuació i s’assignen les places. En un termini, el més breu possible, es notifica 
individualment a cada opositor. 
 
Si aconsegueixo la plaça, cobraré més? Cobraràs més, el sou del nou nivell. En el 
col·lectiu d’Unnim s’absorbeix fins un màxim del 25% de la diferencia de nivell a 
càrrec del complement de fusió.  
 
Des de quan? La plantilla procedent de BBVA des de l’1 de gener i la procedent 
d’Unnim, des de la data d’integració societària, el 27 de maig. 
 
L’any vinent hi haurà un altra convocatòria d’ascens? Les Proves d’Ascens, 
proposta de CCOO signada en Conveni de Banca, garanteix que cada any es 
convoquin. 
 
Per CCOO, les Proves d’Ascens per Capacitació és la manera objectiva de 
demostrar la vàlua i els coneixements bancaris de les persones. Participa-hi!.  
 
Si tens més dubtes o consultes dirigeix-te al nostre Secretari de Formació, 
Josep Maria Guillen, al correu-e: jmaria.guillen@bbva.com. 
 
Aportem solucions, millorem els teus drets. 

14 de Juny de 2013 
 
 


