
Anunci d’esmena dels resultats de la prova psicotècnica del procés de selecció  
mitjançant concurs oposició per ocupar plaça de peó al centre de treball de 
Blanes 

 

 
Un cop realitzada la fase de prova psicotècnica dels aspirants que es van presentar a la crida 
en data 9 de març de 2021 al torn corresponent al qual estaven convocats, es va publicar 
l’anunci de resultats de la prova psicotècnica en data 15 de març de 2021. A aquest anunci es 
van presentar sol·licituds de revisió de les proves psicotècniques per part de diversos aspirants.  
 
L’empresa encarregada del desenvolupament de la prova va elaborar un informe a on declaren 
que hi havia una errada tècnica en l’aplicació dels criteris de valoració, la qual cosa ha 
comportat la revisió de totes les proves efectuades. Aquesta correcció ha modificat 
substancialment la llista de persones amb resultat d’APTES / NO APTES. 
 
Per aquest motiu, s’esmenen els resultats de la prova psicotècnica d’acord amb l’informe i la 
llista de resultats presentada per l’empresa encarregada, de manera que han resultat aptes els 
següents aspirants : 

 

Número de registre Aspirants 
Identificador 

(DNI/NIE) 

535/2021-00038 V.E.B.L ***4370** 

541/2021-00044 O.G.E ***7982** 

559/2021-00063 A.J.D.V ***7826** 

562/2021-00066 F.A.C ***2351** 

566/2021-00070 M.C.P.T ***7374** 

572/2021-00076 M.C.H ***4398** 

580/2021-00084 A.E.E ***3368** 

626/2021-00120 S.P.R ***4525** 

631/2021-00126 Y.M.F ***3832** 

633/2021-00128 A.M.D ***0558** 

641/2021-00136 M.M.G ***0424** 

644/2021-00139 J.E.G.A ***9296** 

656/2021-00150 J.C.R ***7480** 

658/2021-00152 F.Z.A ***4074** 

660/2021-00154 N.A.H.M ***3316** 

662/2021-00156 E.M.M.G ***5488** 

664/2021-00158 J.A.H.P ***9006** 

672/2021-00166 J.A.R ***4288** 

673/2021-00167 P.N.M ***2675** 

675/2021-00169 J.T.G ***0843** 

680/2021-00174 S.B.S ***4861** 

686/2021-00180 J.A.F.V.M ***4198** 

689/2021-00184 A.G.R ***2261** 

696/2021-00191 V.G.D.L.F ***2606** 

705/2021-00202 M.C.P ***7346** 



718/2021-00219 J.A.C.M ***6380** 

728/2021-00229 R.M.N ***6880** 

730/2021-00231 E.F.N ***1982** 

731/2021-00233 A.E.S.G ***8883** 

732/2021-00234 J.L.P.F ***3818** 

740/2021-00242 B.P.C.S ***9032** 

744/2021-00246 J.G.C ***8116** 

747/2021-00249 S.G.B ***3361** 

749/2021-00251 A.B.C ***3111** 

770/2021-00254 J.I.S ***7675** 

786/2021-00260 E.B.S ***6282** 

788/2021-00262 L.D.C.L ***3799** 

790/2021-00264 I.E.A ***9627** 

794/2021-00268 M.M.M ***7628** 

803/2021-00276 M.G.S ***5645** 

806/2021-00279 J.A.B.F ***9919** 

811/2021-00281 D.R.J ***3546** 

815/2021-00285 S.E.M.H ***3174** 

819/2021-00289 G.A.C.R ***4291** 

851/2021-00323 M.A.M.B ***4291** 

865/2021-00337 A.G.T ***7690** 

869/2021-00341 O.P.L ***0753** 

870/2021-00342 I.M.F ***2856** 

871/2021-00343 V.S.M ***9847** 

872/2021-00344 S.S.V ***2964** 

877/2021-00349 M.P.O ***1968** 

918/2021-00391 D.B.V ***5277** 

921/2021-00394 R.P.R ***3615** 

939/2021-00412 D.L.D.M ***3609** 

957/2021-00431 A.D.V.C ***8545** 

959/2021-00433 N.D.U ***4479** 

962/2021-00436 J.A.B.P ***7913** 

965/2021-00439 W.V.S ***3807** 

970/2021-00443 M.S.G.C ***6501** 

700/2021-00195 
700/2021-00196 

P.S.G ***6387** 

573/2021-00077 E.M.S ***6227** 

736/2021-00238 
973/2021-00446 

F.M ***8888** 



853/2021-00325 J.E.M ***7249** 

799/2021-00272 A.B.T ***6272** 

934/2021-00407 I.T.T ***3272** 

935/2021-00408 J.H.O ***4474** 

733/2021-00235 E.E.C ***4446** 

704/2021-00201 
769/2021-00253 

U.M.R ***5829** 

850/2021-00322 M.O.G ***8950** 

624/2021-00118 J.F.M.B ***3955** 

702/2021-00198 J.R.G ***0938** 

670/2021-00164 A.M.V ***4306** 

583/2021-00087 A.M.R.G ***6489** 

650/2021-00145 J.C.R.R ***0686** 

924/2021-00397 E.S.T ***6495** 

874/2021-00346 J.V.C.M ***8139** 

906/2021-00379 P.G.R ***3490** 

687/2021-00182 D.G ***0368** 

521/2021-00024 M.M.H.F ***7408** 

955/2021-00429 N.M ***9834** 

727/2021-00228 
729/2021-00230 

F.G.V ***4591** 

936/2021-00409 H.F.O ***0585** 

840/2021-00312 A.L.M ***8403** 

537/2021-00040 C.R.S ***4328** 

578/2021-00082 C.J.K.O ***5877** 

585/2021-00089 
585/2021-00090 

M.T.U ***4395** 

621/2021-00114 
621/2021-00115 

A.R.J ***4529** 

787/2021-00261 O.P.R ***3189** 

876/2021-00348 A.F.E ***9883** 

889/2021-00362 A.G.V ***0094** 

893/2021-00366 H.F.S ***4416** 

928/2021-00401 L.P.F ***7394** 

941/2021-00414 
848/2021-00320 

J.G.G ***4524** 

848/2021-00320 A.R.B ***7541** 

954/2021-00427 M.F.K.R ***5136** 

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

S.G.C ***6299** 



849/2021-00321 E.C.G. ***6631** 

805/2021-00278 MS.T. ***6351** 

 
Es recorda a la relació d’aspirants admesos provisionalment següents que es va atorgar, 
segons Resolució de Gerència publicada al BOP de Girona núm.30 de data 15 de febrer de 
2021, un termini per a la presentació del certificat mèdic exigit al punt 4.1.e. de les bases, de 
fins abans del dia previ a que tingui lloc la prova de coneixement cultural. 
 
Els aspirants que no esmenin la falta del document preceptiu dins el termini establert, se li 
tindrà per desistit de la seva petició. 
 
Reiterar que la presentació d’aquesta documentació només serà vàlida mitjançant la web de 
Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA, a l’enllaç habilitat a tal efecte. 

 

Número de registre Aspirants Identificador (DNI/NIE) 

585/2021-00089 
585/2021-00090 

M.T.U ***4395** 

621/2021-00114 
621/2021-00115 

A.R.J ***4529** 

787/2021-00261 O.P.R ***3189** 

889/2021-00362 A.G.V ***0094** 

893/2021-00366 H.F.S ***4416** 

928/2021-00401 L.P.F ***7394** 

848/2021-00320 A.R.B ***7541** 

954/2021-00427 M.F.K.R ***5136** 

 
Davant d’aquesta situació, segons la base desena que regeix el procés de selecció: 
Publicats els resultats parcials o finals les persones interessades disposaran de 3 dies naturals 
per a presentar al·legacions. El silenci administratiu serà considerat negatiu, sense perjudici de 
l’obligació de NORA de resoldre les al·legacions. 
Els aspirants disposen d’un termini de tres dies naturals a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci per presentar qualsevol tipus d’al·legació o revisió de la prova. 
Per a la presentació de les al·legacions, s’habilitarà a la pàgina web de Serveis Mediambientals 
de la Selva, NORA SA un formulari per a facilitar l’entrada de dades de l’aspirant i la sol·licitud 
de revisió de la prova psicotècnica. Aquest formulari disposarà d’un número de registre, la data 
i hora de la sol·licitud. 
 
Determinar que la prova de cultura general, el primer i segon exàmens pràctics, tinguin lloc el 
proper dia 12 d’abril de 2021 a la Ciutat Esportiva de Blanes, al carrer Mas Cuní 43. Per als 
exercicis s’efectuarà una sola crida i la no presentació del candidat o candidata en el moment 
en què aquesta es produeixi comptarà 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 admesos/es provisionalment (a falta de presentar el certificat mèdic en el termini establert a 
aquest efecte) a les 9:00h. 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. 
 
Blanes, 
El secretari del Tribunal 
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