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Ja tenim data per a les oposicions 2015. Es 
realitzarà el dijous 12 de novembre. 
 

És possible que el Banc ja t'hagi comunicat a més el 
lloc i l'hora, juntament amb algunes indicacions que 
has de tenir en compte, perquè el procés es 
desenvolupi sense incidències. 
 
Després de dos anys en dissabte, els exàmens 
tornen a celebrar-se en un dia laborable començant 
a dos quarts de cinc de la tarda. 
 

 

Segons ens informa el Banc, degut a un problema tècnic de configuració de l'itinerari d'Oposicions de 
Campus BBVA, s'han hagut de revisar i actualitzar els textos dels següents cursos, que no recollien 
les últimes modificacions fiscals legislatives: 

• Fiscalitat de productes I: Inversió 
• Fiscalitat de productes II: Previsió i Habitatge, IRPF I i IRPFII. 

 

La preparació de les proves es realitzarà a la plataforma Campus BBVA, des de la intranet del banc o 
des de qualsevol ordinador mitjançant l'adreça: www.campusbbva.com 
  
 

A la pràctica, per als opositors i opositores, suposa una re-matriculació en els cursos que 
preparen per a l'examen al Campus (tornar-los a realitzar). Hi ha empleats/des que els tenien 
iniciats i fins i tot finalitzats, de manera que aquesta modificació suposa un greu perjudici a un 
mes de l'examen. 
 

CCOO demanem a RRLL que s'excloguin de l'examen les preguntes referides a aquestes 
matèries. O bé, que s'ajornin les proves d'ascens perquè els opositors i opositores tinguin temps 
suficient per preparar-se. 
 

Recordem que per concórrer a les Proves es disposa d'un dia de permís (TU&BBVA-TU& 
BBVA (Grupo BBVA)-Jornadas/Vacaciones-Solicitud-Disfrute-Otros tipos de licencias-Días por 
asistencia a exámenes) i les despeses per la seva assistència, seran suportats pels Centres de 
Formació. S'han de liquidar per cada opositor a través de l'aplicatiu del "espacio - Liquidaciones de 
Gastos de viaje", havent de remetre els justificants de despeses al teu Centre de Formació 
examinador. Veure condicions en la Norma. 
  

Si tens dubtes sobre el procés pots posar-te en contacte amb la nostra Secció Sindical, al correu 
electrònic bbvacat@ccoo.cat o al telèfon 93 6348400. 
 

Octubre de 2015 
CCOO Serveis a BBVA, el teu sindicat útil i eficaç. 

 
 

 
 

Data Proves d'Ascens 2015 - Canvi temaris 

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@ccoo.cat) 

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 Confederació Sindical de 
Comissions Obreres 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 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 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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