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OPOSICIONS PER PROMOCIONAR 
 

Des del SEC ens hem adreçat formalment al director de la Direcció de RRHH, Jordi Cervera, per tal que tingui 

en compte l’obligatorietat que estableix el conveni de banca, en el qual estem adscrits els empleats de CX, de 

convocar oposicions de promoció  per als empleats del Grup d’Administratius. Us adjuntem escrit enviat.   

 

Benvolgut Sr. Cervera,  

  

L’article 10 del Conveni de Banca, al qual els empleats de CX estem adscrits, preveu la promoció per 

capacitació a través d’oposicions per a:  

  

- els empleats del Grup d’Administratius amb una antiguitat a l’empresa d’almenys 2 anys i que vulguin 

promocionar al nivell IX o X. En total un 20% de la plantilla del grup d’Administratius (un 10% per cada nivell) 

es reservarà per als empleats que vulguin ascendir.  La convocatòria s’haurà de realitzar dintre del primer 

semestre de l’any següent al tancament del cens.  

  

-  els empleats dels nivells IX i X del Grup d’Administratius, amb 3 anys d’antiguitat a l’empresa, que 

vulguin passar al nivell VIII del Grup de Tècnics ( 20% dels empleats incorporats en aquest nivell). En cas de 

no haver-se produït la convocatòria a 31.12, s’haurà de produir durant el 1r semestre de l’any següent.    

  

Atès que pràcticament finalitza el primer trimestre, li preguem que com abans millor reuneixi la 

representació laboral  per tal d’informar en quines dates i en quins termes es realitzaran les esmentades 

oposicions.  

  

Restem a l’espera de la seva resposta,  

  

Cordialment  

  

Raquel Puig 

Secretaria General SEC 

 

Us mantindrem informats de qualsevol novetat en relació a aquest assumpte.  

 

 


