
 

 
Resolució de Gerència 

 
 

Identificació: 
 

 
Títol:           Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos  

Expedient: Selecció de personal eventual de nou ingrés, la constitució i funcionament 
de la borsa de treball per a possibles contractacions del centre de treball de Blanes. 

 
 

Relació de fets: 
 

 
Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en el procés 
selectiu per a personal eventual de nou ingrés, la constitució i funcionament de la borsa de treball 
per a possibles contractacions del centre de treball de Blanes de Serveis Mediambientals de la 
Selva NORA SA, a fi i efecte de conformitat amb el què determinen les bases reguladores de  la 
convocatòria. 

 
 

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

Resolució: 
 

 
Per tant resolc, 

 
Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es per a la categoria de PEÓ els següents: 
 

Aspirants Identificador 

S.V.P. ***313Y 

T.B.L. ***705Q 

A.O. ***237M 

J.L.A. ***425J 

C.B.D. ***165A 

F.J.A.A. ***233E 

E.P. ***830J 

J.S. ***369G 

M.E.M. ***222W 



 

J.M.F. ***824P 

F.M.R. ***105R 

M.S. ***267N 

J.E.V.L. ***976Q 

J.C.R.R. ***862C 

T.M.A. ***748Z 

F.Z.A. ***745M 

E.G.L. ***138M 

A.B.V. ***486W 

H.S. ***376B 

M.A.G.M. ***379N 

I.C.D. ***245L 

M.C.M. ***240Y 

V.E.B.L. ***700X 

M.E.B. ***482A 

F.Z.A. ***638G 

M.J. ***024F 

T.C.M. ***636P 

P.F.V. ***738X 

E.M.T. ***208X 

M.D.J. ***003W 

A.E.G. ***908X 

R.T.C. ***552D 

J.A.C. ***766D 

V.C.M. ***394W 

F.O.O. ***450H 

N.N.S. ***251F 

J.N.R.L. ***884Y 

C.M.B. ***983J 

R.S.P.F. ***563M 

A.T. ***570A 

I.V.S. ***074A 

A.P.E. ***780G 

A.M.LL. ***625F 

Y.E.A. ***650Q 

D.C. ***779N 

M.R.M. ***337B 

J.F.Z. ***270L 



 

V.L.M. ***198J 

L.J.B.M. ***053S 

R.Z.B. ***681D 

F.G.G. ***539E 

D.A.H.I. ***128Z 

J.B.R. ***640L 

C.H.C. ***203V 

J.A.B.M. ***421S 

C.G.R. ***488A 

T.S. ***717X 

H.J. ***912F 

S.F.R. ***153L 

R.D.F. ***948C 

R.D.F. ***962B 

M.F. ***746W 

S.D. ***435V 

J.A.H.P. ***063L 

O.H.C. ***594N 

M.M.V. ***877M 

D.G.C. ***858D 

N.D.U. ***795F 

L.C. ***578W 

J.S.B. ***104S 

 
 
Segon.- Declarar la relació d’aspirants exclosos/es del procés de selecció per a la categoria de 
PEÓ, els següents: 
 

Aspirants Identificador Observacions 

M.S. ***469M No aporta fotocòpia del DNI 

A.V.L. ***482S 
No aporta el Currículum Vitae 
No aporta fotocòpia del DNI 

J.P.M. ***809T 
No aporta el Currículum Vitae 
No aporta fotocòpia del DNI 

A.M.P. *** 
No aporta la sol·licitud No aporta la 
No aporta fotocòpia del DNI 

M.N. ***229S No aporta el Currículum Vitae 

O.S. ***841W 
No aporta la sol·licitud  
No aporta fotocòpia del DNI 

A.S. ***949E 
No aporta la sol·licitud  
No aporta fotocòpia del DNI 

A.A. ***795G No compleix 



 

G.F. ***573V 
No aporta el Currículum Vitae 
No aporta fotocòpia del DNI 

M.M.A. ***742Y No aporta fotocòpia del DNI 

C.C. ***443J No aporta la sol·licitud 

 
 
Tercer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es per a la categoria de OFICIAL 2a. els següents: 
 

Aspirants Identificador 

C.B.D. ***165A 

K.B.M. ***120Z 

F.M.R. ***105R 

J.C.R.R. ***862C 

F.Z.A. ***745M 

E.G.L. ***138M 

O.T. ***303J 

J.W. ***347Q 

S.T. ***914H 

M.A.G.M. ***379N 

K.T. ***449W 

I.C.D. ***245L 

N.S.N. ***251F 

R.S.P.F. ***563M 

Y.E.A. ***650Q 

J.F.Z. ***270L 

R.Z.B. ***681D 

D.A.H.I. ***128Z 

M.F. ***746W 

M.M.V. ***877M 

D.G.C. ***858D 

 
Quart.- Declarar la relació d’aspirants exclosos/es del procés de selecció per a la categoria de 
OFICIAL 2a., els següents: 
 

Aspirants Identificador Observacions 

M.J. ***024F 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

P.F.V. ***738X 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

A.E.G. ***908X 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 



 

R.T.C. ***552D 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

J.A.C. ***766D 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

J.V.C.M. ***394W 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

J.A.H.P. ***063L 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

N.D.U. ***795F 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

G.F. ***573V 

No aporta el Currículum Vitae 
No aporta fotocòpia del DNI 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir 

M.A.M. ***742Y No aporta fotocòpia del DNI 

 
 
Cinquè.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es per a la categoria de CONDUCTOR/A els 
següents: 
 

Aspirants Identificador 

J.F.R.R. ***581W 

K.B.M. ***120Z 

J.M.F. ***824P 

J.B.R. ***871D 

S.H.J. ***040Q 

D.C.M. ***832V 

N.S.N. ***251F 

 
Sisè.- Declarar la relació d’aspirants exclosos/es del procés de selecció per a la categoria de 
CONDUCTOR/A, els següents: 
 

Aspirants Identificador Observacions 

M.F. ***746W 
No aporta fotocòpia del carnet de 
conduir classe C + CAP 

 
Setè.- Designar els /les membres que a continuació s'esmentaran per a integrar el tribunal 
qualificador : 
 

 - Titular : Ainhoa Elechiguerra Acha, Encarregada de Gestió de Personal de NORA 
 - Titular: Dolors Degea Diaz, Gestor de Serveis de NORA  

   
Farà les funcions de secretària del procés Ainhoa Elechiguerra Acha. 
 
 
Vuitè.- Convocar els membres que hagin de constituir el tribunal de selecció el dia 4 d’agost de 
2020 a les 8:30h a la seu de NORA a Blanes, al carrer Matagalls número 12 per a la seva 
constitució i seguiment del procés selectiu. 
 



 

 
Cinquè.- Determinar que l'inici de les proves, escrita i entrevista tinguin lloc el proper dia 4 d’agost 
de 2020 a la seu de NORA a Blanes, al carrer Matagalls, número 12 de Blanes, restant-hi 
convocats els/les membres del tribunal i els/les aspirants admesos/es, a les següents hores: 
 

Aspirants Identificador Hora 

S.V.P. ***313Y 

9:00 h 

T.B.L. ***705Q 

A.O. ***237M 

J.L.A. ***425J 

C.B.D. ***165A 

F.J.A.A. ***233E 

E.P. ***830J 

J.S. ***369G 

M.E.M. ***222W 

J.M.F. ***824P 

9:20h 

F.M.R. ***105R 

M.S. ***267N 

J.E.V.L. ***976Q 

J.C.R.R. ***862C 

T.M.A. ***748Z 

F.Z.A. ***745M 

E.G.L. ***138M 

A.B.V. ***486W 

H.S. ***376B 

9:40 h 

M.A.G.M. ***379N 

I.C.D. ***245L 

M.C.M. ***240Y 

V.E.B.L. ***700X 

M.E.B. ***482A 

F.Z.A. ***638G 

M.J. ***024F 

T.C.M. ***636P 

P.F.V. ***738X 

10:00 h 

E.M.T. ***208X 

M.D.J. ***003W 

A.E.G. ***908X 

R.T.C. ***552D 

J.A.C. ***766D 

V.C.M. ***394W 



 

F.O.O. ***450H 

N.N.S. ***251F 

J.N.R.L. ***884Y 

10:20 h 

C.M.B. ***983J 

R.S.P.F. ***563M 

A.T. ***570A 

I.V.S. ***074A 

A.P.E. ***780G 

A.M.LL. ***625F 

Y.E.A. ***650Q 

D.C. ***779N 

M.R.M. ***337B 

10:40 h 

J.F.Z. ***270L 

V.L.M. ***198J 

L.J.B.M. ***053S 

R.Z.B. ***681D 

F.G.G. ***539E 

D.A.H.I. ***128Z 

J.B.R. ***640L 

C.H.C. ***203V 

J.A.B.M. ***421S 

11:00 h 

C.G.R. ***488A 

T.S. ***717X 

H.J. ***912F 

S.F.R. ***153L 

R.D.F. ***948C 

R.D.F. ***962B 

M.F. ***746W 

S.D. ***435V 

J.A.H.P. ***063L 

11:20 h 

O.H.C. ***594N 

M.M.V. ***877M 

D.G.C. ***858D 

N.D.U. ***795F 

L.C. ***578W 

J.S.B. ***104S 

C.B.D. ***165A 

O.T. ***303J 



 

J.W. ***347Q 

11:40 h 

S.T. ***914H 

J.F.R.R. ***581W 

K.B.M. ***120Z 

J.M.F. ***824P 

J.B.R. ***871D 

S.H.J. ***040Q 

D.C.M. ***832V 

N.S.N. ***251F 

 
Sisè.- Determinar que l'inici de la prova pràctica a la categoria de conductor/a tingui lloc el proper 
dia 4 d’agost de 2020 a la deixalleria de Blanes, a la carretera de Malgrat, número 14 de Blanes, 
restant-hi convocats els/les membres del tribunal i els/les aspirants admesos/es, a les següents 
hores: 
 

Aspirants Identificador Hora 

J.F.R.R. ***581W 

13:00 h 

K.B.M. ***120Z 

J.M.F. ***824P 

J.B.R. ***871D 

S.H.J. ***040Q 

D.C.M. ***832V 

N.S.N. ***251F 

 
 
Per a cada fase 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. 
 
Setè.- Publicar el llistat aprovat a la web de Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA. 
 
Blanes, 
 
El gerent  

 


