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 BBVA secció sindical

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 ……………………………………....….....................................................................…................            

(Fes-la arribar 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 

OPOSICIONS D’ASCENS 2013 
(Conveni Col.lectiu de Banca) 

 

En primer lloc, donar-te l'enhorabona per la teva decisió de presentar-te a les oposicions. 
Demostres un interès per la teva formació i progrés professional que, des de CCOO hem vingut 
incentivant mitjançant aquesta fórmula pactada en el Conveni Col·lectiu i que té com a objecte el 
fet que els ascensos es produeixin pel teu propi esforç i mèrit personal, sense subjectivitats pel 
mig. 
 
Aquest any, hi ha més admesos als exàmens que places convocades en els tres nivells, motiu pel 
qual aquestes s'adjudicaran per ordre de nota aconseguida. Els que opten a nivell VIII són 305 
persones per a 68 places. Per nivell IX són 503 per a 356 places, i per nivell X són 223 per a 18 
places. Recorda que qualsevol ascens de nivell es faria amb caràcter retroactiu des de gener del 
2013, excepte per als companys procedents de Unnim, que seria maig del 2013, data en què es 
van integrar a BBVA. 
 
Per a la preparació de les proves, el Banc 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 des de qualsevol ordinador anant a: https://bbva.ecampus.indra.info 
Des de la Direcció de Formació, es cursarà a l'admès / a prematrícula E-campus pels cursos de les 
matèries en què es basen les proves. 
 
Els exàmens es portaran a terme a mitjans de novembre, i per això tens temps de preparar-te. 
Tingues en compte també que si hi ha despeses de desplaçament, per a la celebració de l'examen, 
aniran a càrrec del Banc. 
 
Les preguntes són tipus test, a escollir una correcta entre quatre possibles, no penalitzant les 
fallades. La nota final serà la mitjana entre totes les assignatures. 
 
Si tens dubtes sobre el procés i fins i tot sobre el grau de dificultat o contingut dels exàmens, pots 
posar-te en contacte amb el nostre secretari de formació en el correu 
electrònic jagutierrez@comfia.ccoo.es o al telèfon 639.525.404. 

 
Juan Antonio Gutiérrez 

COMFIA-CCOO BBVA (Secretari de Formació) 
 
COMFIA-CCOO a BBVA, el teu sindicat útil i eficaç.                                          Juliol del 2013 
 


