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Resolució del Director General de Circuits de Catalunya SL per la qual es 

publica el llistat provisional de persones aspirants que hauran de realitzar la 

prova de coneixement de català de la convocatòria de concurs de mèrits per 

a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral fix al servei de 

l'empresa Circuits de Catalunya, SL. 

 

Considerant que el Consell d'Administració de l'empresa Circuits de Catalunya, SL 

de data 9 de maig de 2022,va adoptar l'acord d'aprovar l'oferta de contractació 

laboral fixa per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal 

laboral al servei de l'empresa Circuits de Catalunya, SL que compleix les previsions 

de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat. 

 

Considerant que en data 28 de desembre de 2022 es va publicar al DOGC l’anunci 

sobre la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en 

règim de contracte laboral fix al servei de l'empresa Circuits de Catalunya, SL. 

 

Considerant que en data 29 de desembre de 2022 es van publicar a la pàgina web 

de Circuits de Catalunya S.L les bases reguladores del procés de selecció que es 

convoca, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema de 

concurs de mèrits, d’acord amb el desplegament del procés extraordinari 

d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre, per a 

la cobertura, en règim de contracte laboral fix a jornada complerta de 29 llocs de 

treball a l’empresa Circuits de Catalunya, SL i 1 lloc del 30% de dedicació amb les 

condicions laborals que s’estipulen a la normativa vigent i al conveni col·lectiu de 

l’empresa Circuits de Catalunya, SL. 

 

Considerant que en data 01 de febrer de 2023 es va publicar a la pàgina web de 

Circuits de Catalunya, SL la resolució del Director General de Circuits de 

Catalunya, SL per la qual es va publicar el llistat provisional de persones admeses 

i excloses de la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de 

treball en règim de contracte laboral fix al servei de l'empresa Circuits de Catalunya, 

SL. 

 

Considerant que ha transcorregut el termini atorgat per esmenar els defectes en la 

sol·licitud o per complementar la mateixa amb documentació faltant segons el llistat  

provisional esmentat en el paràgraf anterior. 

 

Considerant que en data 21 de febrer de 2023 es va publicar a la pàgina web de 

Circuits de Catalunya, SL la resolució del Director General de Circuits de 

Catalunya, SL per la qual es va publicar el llistat definitiu de persones admeses i 

excloses de la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball 

en règim de contracte laboral fix al servei de l'empresa Circuits de Catalunya, SL. 
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Resolc: 

 

1- Aprovar el llistat provisional de les persones aspirants que hauran de realitzar 

la prova de coneixement de català i les que en resultaran exemptes de la 

convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim 

de contracte laboral fix al servei de l'empresa Circuits de Catalunya, SL., que 

resta adjunta a aquesta resolució. 

 
2- Fer públic el llistat provisional anteriorment esmentat mitjançant la Web de 

Circuits de Catalunya SL tal com exigeixen les bases de la convocatòria. 

 
3- Atorgar a les persones aspirants que figurin en la llista com a aspirants que 

necessitarien realitzar les proves de coneixement del català, un termini de deu 

dies hàbils, que iniciaran el còmput a partir de l'endemà de la publicació 

d'aquesta Resolució a la web de Circuits de Catalunya SL, per presentar la 

documentació acreditativa del nivell de català requerit segons el punt 1.f ) de 

les bases reguladores del procés. 

 

4- Informar a les persones aspirants de la documentació acreditativa a presentar 

s’haurà de vehicular mitjançant petició genèrica del Departament d’Empresa i 

Treball, en els termes indicats a l’apartat 4.1 de les bases reguladores de la 

convocatòria. 

 
5- Informar a les persones aspirants que figurin com a aspirants que necessitarien 

realitzar les proves de coneixement del català en aquesta llista provisional i que 

no presentin la documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell 

requerit dins del termini establert, que s’entendrà que hauran de realitzar de 

forma  obligatòria la prova de coneixement de català.  

 

 

Montmeló a 01 de Març de 2023 

 

 

 

 

 

 El Director General 

Circuits de Catalunya SL 

 



Codi lloc Cognoms Nom DNI Nivell de català 

OPER01 MUÑOZ FLORIACH MANEL ****5500 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

OPER03 MONTSERRAT SALUDES GEORGINA ****2257 SI

ALTUNA ZULOAGA NAGORE ****9345 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

CASTARNADO FERNANDEZ ALEIX ****1771 SI

GUILLEN CABRERA IBAN ****8036 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

PASCUAL ALMONALID MANEL ****8890 SI

OPER08 RUIZ RIELO ALBERT ****4784 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

OPER09 VILA MORRIS JOAN ****8929 SI

REXACH SANMIQUEL KAREN ****9946 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

MONSERRAT SOLDEVILA ALBERT ****3499 SI

VALLADARES LAGO RAQUEL ****7170 SI

OPER12 SORIANO LOPEZ RITA ****9264 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

OPER14 GALINDO RAMOS MIRIAM ****4270 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

REXACH SANMIQUEL KAREN ****9946 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

MONSERRAT SOLDEVILA ALBERT ****3499 SI

VALLADARES LAGO RAQUEL ****7170 SI

RUIZ RIELO ALBERT ****4784 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

BARFULL CLAVERIA AMAN ****7371 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

FUENTES LARA DAVID ****8540 SI

DIRG01 VENTURA HORTOLA LAURA ****5896 SI

GARCIA MATO SONIA ****9513 SI

HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ****8720 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

INFR05 BERNAT RIBELLES ALEJANDRO ****3679 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

INFR06 ROQUETA MACIA XAVIER ****9984 SI

HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ****8720 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

ALMORIL ANTUNEZ JUAN JOSE ****2521 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

CALVET MUÑOZ MARCOS ****0299 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ****8720 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

MONSERRAT SOLDEVILA ALBERT ****3499 SI

SEGURA PEREA JULIA ****7538 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ****8720 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

GARCIA MATO SONIA ****9513 SI

COME02 EXPOSITO ORTIZ NOELIA ****1250 SI

COME03 PERANDRES PRADO EVA ****3607 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

COME04 BERTRAN OLALLA YOLANDA ****2055 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

COME05 SALTO JORDANA MIQUEL ****7595 SI

COME06 RUIZ AUBANELL PAU ****3518 SI

CORP06 RODRIGUEZ MARTINEZ YOLANDA ****3612 SI

COPR09 SERRANO ROCA LAURA ****4438 PENDENT PROVA O CONVALIDACIÓ

COPR12 BELMONT CASADO RAFAEL ****5655 SI

MARK01 RAMOS BOUTERIN MIRIAM ****7875 SI

RODRIGUEZ DE LIZANA MIRIAM ****0502 SI

MARK03 HORTAL PAMPALONA ALBERT ****0891 SI

INFR10

OPER04

OPER10

OPER15

INFR08

INFR09

INFR04
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