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PUC ASCENDIR DE NIVELL O CATEGORIA? 
Sí, pots. Es pot ascendir per capacitació fins al Nivell 
de Tècnic 8. El Conveni Col·lectiu de Banca ho regula, i 
per això a BBVA es fan exàmens cada any, amb la 
intervenció de CCOO i resta de sindicats. Molts 
companys/es aconsegueixen la seva promoció professional 
cada any.  
En 2015 només pots accedir a les següents vacants: 
 

48 places per a nivell 8 del Grup Tècnic. 
 

AVÍS: Aquest any, no s’han generat vacants per al 
nivell 9 i el 10 del Grup Administratiu. CCOO ha 
demanat a RRLL una explicació sobre aquest tema i la 
revisió detallada del càlcul que han realitzat. 

 

I què aconsegueixo si ascendeixo? 
 
Desenvolupar la teva carrera professional i consolidar el teu augment de nivell. De forma 
immediata, cobraràs la diferència salarial amb caràcter retroactiu des de gener 2015, i formarà part 
del teu salari consolidat. 

 
S'aconsegueix una mitjana d'un 13% d'increment salarial depenent del nivell del qual provinguis. 
Si tens Complement de Fusió Unnim, es deduirà d'aquest, el 25% de l'increment salarial que 
suposa la millora de nivell. 

 

Com? Què haig de fer? 
 

1) Per presentar-te a aquests exàmens has de reunir determinats requisits: 
 Per a Nivell 8 s'exigeix ser nivell 9 ó 10 amb 3 anys d'antiguitat en l'empresa. Complerts al 

31/12/14. 
 

2) Per inscriure't, el termini d’admissió de les sol·licituds acaba el proper 15 de juliol. Les 
reclamacions de no admesos/es es podran presentar fins el 30 de juliol (a la Norma apareix 
15 de juliol, pendent de modificació).  

 
La ruta d'accés és a través de: Menú Principal/ Tu&BBVA/ Tu&BBVA (Grupo BBVA)/ 
Novedades/ Concurso para Ascensos por capacitación/ Ver más/ (Obre la Norma de nivell 8 
en PDF) Aquí/ solicitud concurso-ascenso por capacitación. 

 
Si no apareix en Novetats: Menú Principal/ Tu&BBVA/ Tu&BBVA (Grupo BBVA)/ Otros 
procesos/ Concurso para ascensos por capacitación/ Ver más/ (Obre la Norma de nivell 8 en 
PDF) Aquí/ solicitud concurso-ascenso por capacitación. 

 
Una vegada que has accedit, entra en el PDF de la Norma de nivell 8 i punxa a l'enllaç “Aquí” del 
punt “2.3. Presentación de solicitudes”. El formulari et donarà solament opció d'inscriure't en les 
proves en què reuneixis els requisits. Quan hagis realitzat la inscripció, et donarà el missatge de: 
Solicitud recibida (guarda’t còpia). 

 
Els exàmens es realitzen en el mes de Novembre. 

 
Si tens algun dubte o suggeriment, posa't en contacte amb el teu delegat/a de CCOO, o truca’ns 
al telèfon, 93 634 84 00, o envia un correu a l’adreça de bbvacat@serveis.ccoo.cat 

  
El teu sindicat útil i eficaç 

 Juny de 2015 

mailto:bbvacat@serveis.ccoo.cat
http://www.ccoo-servicios.es/bbva
http://www.ccoo-servicios.info/
mailto:bbvacat@serveis.ccoo.cat

