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

publica el llistat definitiu de persones admeses i excloses de la convocatòria 

per a la provisió, mitjançant concurs oposició de dos llocs de treball al servei 

de l’empresa Circuits de Catalunya S.L 

 

Considerant que el Consell d'Administració de l'empresa Circuits de Catalunya, S.L 

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 29 de desembre de 2022 es va publicar al DOGC l’anunci 

sobre la convocatòria de concurs oposició 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 30 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, mitjançant el sistema de concurs oposició, 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 2 llocs de treball a l’empresa Circuits de Catalunya, SL 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 ha transcorregut el termini de presentació de sol·licituds en relació 

al procés esmentat anteriorment. 

 

Considerant que en data 03 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 publica el llistat provisional de persones admeses i excloses de 

la convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs oposició de dos llocs de treball 

al servei de l’empresa Circuits de Catalunya S.L 

 

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

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

esmentat anteriorment,  

 

Resolc: 

 

1- Aprovar el llistat definitiu de les persones aspirants admeses i excloses de la 

convocatòria de concurs oposició 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. 
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2- Fer públic el llistat definitiu anteriorment esmentat mitjançant la Web de Circuits 

de Catalunya S.L tal com exigeixen les bases de la convocatòria. 

 
3- Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar 

demanda davant dels Jutjats Socials en el termini de dos mesos comptats a 

partir de l'endemà de la seva publicació/comunicació, d’acord amb les 

previsions establertes a l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, 

reguladora de la jurisdicció social –LRJS-, sens perjudici que pugui interposar 

qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus 

interessos. 

 
 

 
 
 

Montmeló a 20 de febrer de 2023 

 

 

 

 

 

El Director General 

Circuits de Catalunya S.L 



Codi lloc Nom del lloc de treball Cognoms Nom DNI Candidats admesos o exclosos

INFR07 Cap Tècnic/a de Projectes i Obres PASARISA ALONSO JOAN ****8606 ADMÈS

COPR08 Director/Cap Serveis Jurídics GARCIA MIRO MARIO ****4019 ADMÈS
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