
Anunci de convocatòria per a les revisions de la prova cultural, examen pràctic i 
examen pràctic específic del procés de selecció  mitjançant concurs oposició per 
ocupar plaça de peó al centre de treball de Blanes 

 

 
Publicat l’anunci de resultats de la prova cultural, examen pràctic i examen pràctic 
específic 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 d’abril 
de 2021. 
 
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 26 sol·licituds de revisions, presentades en 
temps i forma pels aspirants, i 1 sol·licitud de revisió fora de termini. 
 
Convocar els aspirants a la revisió de la prova cultural, examen pràctic i examen pràctic 
específic segons la seva sol·licitud 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, 
el dia 21 d’abril de 2021 d’acord amb el detall d’hores següent segons el número de 
registre corresponent a la sol·licitud de revisió : 
 

Aspirants 
Identificador 

(DNI/NIE) 
HORA 

A.G.R. ***2261** 

8:00 
J.E.M. ***7249** 
F.Z.A. ***4074** 
J.G.A. ***9296** 
J.G.C. ***8116** 

9:00 
S.P.R. ***4525** 
A.L.M. ***8403** 
M.C.H. ***4398** 
E.M.G. ***5488** 

10:00 
E.F.N. ***1982** 
J.T.G. ***0843** 
M.T.U. ***4395** 

V.G.D.L.F. ***2606** 

11:00 
A.M.R.G. ***6489** 

E.C.G. ***6631** 
M.C.P.T. ***7374** 
A.M.V. ***4306** 

12:00 
N.D.U. ***4479** 
J.H.O. ***4474** 
A.B.T. ***6272** 
C.R.S. ***4328** 

13:00 
J.A.H.P. ***9006** 

I.E.A. ***9627** 
F.G.V. ***4591** 
N.M. ***9834** 

14:00 
M.G.S. ***5645** 

 
 
 
 



Desestimar la sol·licitud presentada fora de termini per l’aspirant següent :  
 

Aspirants 
Identificador 

(DNI/NIE) 
A.E.S.G. ***8883** 

 
Blanes, 
El secretari del Tribunal 
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