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INFORMACIÓ DETALLADA
PROVES D'ASCENSOS PER CAPACITACIÓ DE 2014
Et recordem com han quedat les places convocades
en relació a les persones admeses a examen
definitivament.
Nivell VIII : 442 Admesos per 63 places.
Nivell IX : 409 Admesos per 119 places.
Nivell X : 177 Admesos per 7 places.

Data de l'examen
Queda fixada per als tres nivells el dissabte 8 de Novembre de 2014.

Tipus d'examen i durada
L’examen és de tipus test de 60 preguntes amb quatre respostes possibles cadascuna. Les
respostes errònies no penalitzen la nota total.
Per optar a la plaça vacant, la qualificació mínima serà de 5 punts de mitjana en el conjunt de
les matèries que componen la prova. En cas que el nombre d'aprovats superi el nombre de
vacants, obtindran plaça les persones amb la qualificació més alta.
Un nivell XI que es presenti a les proves de nivell X i IX, ha de superar necessàriament el nivell
X per passar a nivell IX, encara que l’hagi aprovat.
La durada de l'examen serà de dues hores i mitja.
A la península, l'examen de nivell VIII i X començaran a les 9:30 hores fins a les 12:00 hores i
el de nivell IX a les 12:30 hores fins a les 15:00 hores. A Canàries a les 8:30 hores fins a les
11:00 hores i a les 11:30 hores fins a les 14:00 hores respectivament.

Despeses i convocatòria
Les despeses ocasionades pel viatge per a opositors que es desplacen des de més de 25 km a
la seu de l'examen, es liquidaran al centre de formació de cada territori.
El teu centre de formació territorial ha de convocar-te, especificant el lloc de realització de les
proves.
Si tens algun dubte o suggeriment, posa’t en contacte amb el nostre Secretari de Formació a
Catalunya, Josep Maria Guillén, telèfon 977.25.09.27, correu-e: jmaria.guillen@bbva.es, amb
el teu delegat/da de CCOO o directament al correu o telèfon de la Secció Sindical.

Octubre de 2014

Fitxa d’afiliació

Data ………..……

Nom i cognoms ...............................................................................................................
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement ....................
Clau oficina .................... Direcció.....................................................................................
Població ..........................................................,...................... Codi postal ....................
Domiciliació bancària:

IBAN

Banc/Caixa

Oficina

DC

Compte corrent/llibreta

Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura:
(Entrega-la als teus representants de CCOO BBVA o envia-la escanejada a bbvacat@comfia.ccoo.es)

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un
fitxer del que 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 al que pertany
l’empresa en la que 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 persona afiliada amb les concretes
finalitats establertes en els estatuts. A més
aquestes dades podran servir per a enviarte 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 CSCCOO,
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 “PROTECCIO DE DADES”, al
domicili de la CSCONC, situat en Via
Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer
de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO,
situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12,
28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO
i de les Federacions. Si tens algun dubte
pots enviar un correu electrònic a
lopd@ccoo.cat
o
trucar
al
telèfon
934.812.902
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