
 

 
Resolució de Gerència 

 
 

Identificació: 
 

 
Títol:          Revisió de la prova psicotècnica del procés de selecció mitjançant 
concurs oposició per ocupar plaça de peó al centre de treball de Blanes 
 
Expedient: Concurs oposició lliure del procés selectiu per ocupar plaça de peó al centre 
de treball de Blanes. 

 
 

Relació de fets: 
 

 
Publicat l’anunci de resultats de la prova psicotècnica 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 en data 15 de març de 2021. 
 
A raó de les sol·licituds de revisió de la prova presentades per diversos aspirants i vist 
l'informe emès pel tècnic expert en la matèria s'ha vingut a esmenar els resultats de la 
prova psicotècnica per un error material, i a tal efecte es va publicar un nou llistat que 
esmena el de data 15 de març de 2021. 
 
Que en data 24 de març de 2021 s’ha publicat l’anunci amb les esmenes dels resultats 
de la prova psicotècnica. 
 
Que tal i com preveu la base desena sobre el procés de selecció, les persones aspirants 
disposen d’un termini de 3 dies naturals des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci dels resultats per sol·licitar la revisió de la prova. 
 
Finalitzat aquest termini, s’han formulat diverses sol·licituds de revisió de la prova 
psicotècnica, presentades en temps i forma pels aspirants. 
 
 

 

Resolució: 
 

 
Per tant resolc, 

 
Primer.- Convocar els aspirants a la revisió de la prova psicotècnica que es durà a terme 
a la seu de Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA, a l’adreça del carrer 
Matagalls, n. 12 de Blanes, d’acord amb el detall de dia i hora següent segons el número 
de registre corresponent a la sol·licitud de revisió : 
 

 
 
 
 
 
 



 

Aspirants 
Identificador 

(DNI/NIE) 
DIA HORA 

C.H.C. ***4020** 

30 de març de 2021 9:00 
M.J.R.G. ***7866** 

Y.T.T. ***8720** 
D.A.E.I. ***7512** 
A.P.M. ***6698** 
C.E.F. ***3438** 

30 de març de 2021 10:00 
R.J.L.A. ***7916** 
J.P.G. ***0158** 
J.N.V. ***4941** 

M.J.G.M. ***4562** 
J.M.B.B. ***8749** 

30 de març de 2021 11:00 
M.P.L.R. ***4177** 
M.G.F. ***4936** 

S.N.R.C. ***9022** 
R.L.R. ***4076** 

S.N.P.O. ***8134** 

30 de març de 2021 12:00 
J.M.V. ***3858** 

M.I.T.H. ***4720** 
B.K. ***1354** 

C.O.M. ***4071** 
J.R.G. ***7545** 

31 de març de 2021 9:00 
F.J.P.M. ***0937** 
M.R.S.A. ***6966** 

J.V.C. ***4437** 
A.G.C. ***1329** 
J.H.A. ***7103** 

31 de març de 2021 10:00 
M.R.C. ***4559** 

O.L.M.R. ***6981** 
E.M.T. ***0120** 
K.L.R. ***6566** 
A.H.G. ***9594** 

31 de març de 2021 11:00 
E.M.C. ***8741** 
J.G.P. ***9515** 
J.L.L. ***7693** 

M.V.T.C. ***4064** 
B.D. ***9757** 

31 de març de 2021 12:00 
E.G.L. ***6713** 

 
Segon.- Publicar la resolució a la pàgina web de Serveis Mediambientals de la Selva, 
NORA SA.   
 
Blanes, 
 
El gerent  
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