
 

 
Resolució de Gerència 

 
Identificació: 

 

 
Títol:           Esmena a la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos  

Expedient: Concurs oposició lliure del procés selectiu per ocupar plaça de peó al centre 
de treball de Blanes. 

 
Relació de fets: 

 

 
Per Resolució de Gerència de data 02 de març de 2021 s’ha aprovat la relació definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos, del procés selectiu mitjançant oposició lliure per ocupar 
plaça de peó al centre de treball de Blanes de Serveis Mediambientals de la Selva NORA 
SA.  
 
Que s’han presentat al·legacions a l’esmentada resolució dins el termini estipulat en el 
punt sisè de les bases, que són les següents : 
 

Número de registre Aspirants 
Identificador 

(DNI/NIE) 
Observacions 

923/2021-00396 
594/2021-00099 
500/2021-00003 

S.G.C ***6299** 
 

S’estima favorablement  

516/2021-00019 M.V.T.C ***4064** S’estima favorablement 
601/2021-00103 C.E.F ***3438** S’estima favorablement 
849/2021-00321 E.C.G ***6631** S’estima favorablement 

824/2021-00294 A.J.T.C ***5986** 

Exclòs 
Motiu: Incompliment de 
requisit establert al punt 
4.1.c) de les bases de la 
convocatòria. 

805/2021-00278 M.S.T ***6351** S’estima favorablement 

 
Fonaments de dret: 

 

 
- Article 26 i article 29 dels Estatuts Socials de l'empresa, de 29 d'octubre de 2009, 

pel qual es constitueix l'empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA i es 
defineixen les atribucions del Consell d'Administració i del Gerent. 

 
- Article 16 dels Estatuts Socials de l'empresa, de 29 d'octubre de 2009. 

- Bases quarta, cinquena, sisena i setena de les bases reguladores d'aquest procés 
selectiu. 

- Normativa referida aplicable segons el punt primer de les bases reguladores. 
 

Resolució: 
 

 
Per tant resolc, 

 
 



 

 
Primer.- Excloure del procés selectiu el següent aspirant per incompliment de requisit 
establert al punt 4.1.c) de les bases de la convocatòria : 
 

Número de registre Aspirants Identificador (DNI/NIE) 

824/2021-00294 A.J.T.C ***5986** 

 
Segon.- Esmenar la resolució de gerència de data 02 de març de 2021, i incloure com 
aspirants admesos del procés selectiu els següents aspirants : 
 

Número de registre Aspirants 
Identificador 

(DNI/NIE) 
923/2021-00396 
594/2021-00099 
500/2021-00003 

S.G.C 6299 

516/2021-00019 M.V.T.C 4064 
601/2021-00103 C.E.F 3438 
849/2021-00321 E.C.G 6631 
805/2021-00278 M.S.T 6351 

 
Tercer.-  Recordar que la prova psicotècnica, tingui lloc el proper dia 9 de març de 2021 
a la Ciutat Esportiva de Blanes, al carrer Mas Cuní 43. Per a l’exercici s’efectuarà una 
sola crida i la no presentació del candidat o candidata en el moment en què aquesta es 
produeixi comportarà automàticament, la no superació del procés selectiu. Per a aquesta 
prova hi resten convocats els/les membres del tribunal i els/les aspirants admesos/es, i 
els/les admesos/es provisionalment amb la distribució per torns següents : 
 

Número de registre Aspirants 
Identificador 

(DNI/NIE) 
Hora 

923/2021-00396 
594/2021-00099 
500/2021-00003 

S.G.C 6299 12:00 

516/2021-00019 M.V.T.C 4064 12:00 
601/2021-00103 C.E.F 3438 12:00 
849/2021-00321 E.C.G 6631 12:00 
805/2021-00278 M.S.T 6351 12:00 

 
Quart.- Per ajudar a pal·liar la crisi sanitària derivada del COVID-19 i per a la realització 
de la prova, serà obligatori l’ús de la mascareta, la presa de temperatura abans de 
l’accés al recinte i que cada aspirant haurà de portar un bolígraf per al seu propi 
ús. Tot sense detriment de totes aquelles altres mesures sanitàries i de seguretat que 
el pla d'aplicació corresponent segons la situació de la pandèmia poguessin establir al 
respecte. 
 
Cinquè.-  Publicar la present resolució a la web de Serveis Mediambientals de la Selva, 
NORA SA. 
 
Blanes, 
El gerent  
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