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Resolució de l’Òrgan Tècnic de Selecció per la qual es publica el llistat 

definitiu de puntuacions obtingudes pels aspirants de les places de les que 

ja es disposa de tots els elements de valoració en relació a 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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Considerant que en data 01 de març de 2023 es va publicar a la pàgina web de 

Circuits de Catalunya, SL 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 les persones aspirants que figuren en aquest llistat no apareixen 

en 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, publicada a la web de Circuits de Catalunya SL el 01 de març de 

2023, o que previ a la signatura d’aquesta resolució ja han aportat la documentació 

acreditativa d’aquesta condició. 

 

Considerant que en data 14 de març de 2023 es va publicar a la pàgina web de 

Circuits de Catalunya, SL la resolució de l’Òrgan Tècnic de Selecció per la qual es 

publicava el llistat de puntuacions obtingudes pels aspirants dels llocs de treball 

dels que ja es disposa de tots els elements de valoració en relació a 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 sol·licitar esmenes en el 

llistat de puntuacions publicat, sense que hi hagi hagut cap sol·licitud al respecte. 

 

Resolem: 

 

1- Aprovar el llistat de persones aspirants que han obtingut la millor puntuació en 

relació a cada lloc de treball, d’acord al que s’indica al llistat adjunt a aquesta 

resolució.  

 

2- Fer la proposta de contractació en règim de personal laboral fix de Circuits de 

Catalunya S.L, de les persones aspirants que han obtingut la millor puntuació 

en relació a cada lloc de treball i que resten identificades al llistat adjunt a 

aquesta resolució. D’acord al que disposa l’apartat 5 de les bases reguladores 

d’aquest procediment. 

 

3- Fer públic el llistat anteriorment esmentat mitjançant la Web de Circuits de 

Catalunya SL, d’acord al que disposa l’apartat 5 de les bases reguladores 

d’aquest procediment. 

 
4- Atorgar un termini no superior a 30 dies a les persones aspirants relacionades 

al llistat adjunt a aquesta resolució, per tal de que acceptin, de forma expressa, 

aquesta proposta de contractació, d’acord al que disposa l’apartat 6 de les 

bases reguladores d’aquest procediment. Indicant que aquesta acceptació 

s’haurà de vehicular mitjançant petició genèrica a l’atenció de Circuits de 
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Catalunya S.L en els mateixos termes que s’indiquen a l’apartat 4.1 de les 

bases reguladores d’aquest procediment. 

 
5- Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden formalitzar 

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

partir de l'endemà de la seva publicació, 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 

les persones interessades considerin convenient per a la defensa dels seus 

interessos. 

 
 

 

 

Montmeló a 23 de Març de 2023 

 

 

 

 

 

 

Josep Lluís Santamaría  

President    

                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Mayo 

Vocal 1      

Núria Tribó 

Vocal 2 ..... 
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RELACIÓ DE D’ASPIRANTS QUE ES PROPOSA CONTRACTAR PER A 

CADA LLOC DE TREBALL 

 

 

 

OPER03: Responsable de Seguretat Pista 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

MONTSERRAT SALUDES GEORGINA ****2257 65 0 25 90 

 

OPER04: Tècnic/a de Pista (1 de 4) 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

CASTARNADO FERNANDEZ ALEIX ****1771 65 0 25 90 

 

OPER04: Tècnic/a de Pista (2 de 4) 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

PASCUAL ALMONALID MANEL ****8890 65 0 25 90 

 

OPER08: Tècnic/a d'Experiències i Tours 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

RUIZ RIELO ALBERT ****4784 65 0 25 90 

 

OPER09: Tècnic/a de Restauració 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

VILA MORRIS JOAN ****8929 26,97 0 25 51,97 

 

OPER10: Tècnic/a d'Esdeveniments 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

VALLADARES LAGO RAQUEL ****7170 26,45 10 0 36,45 
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DIRG01: Assistent/a de Direcció 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

VENTURA HORTOLA LAURA ****5896 65 5 25 95 

 

INFR05: Cap d'Instal·lacions 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

BERNAT RIBELLES ALEJANDRO ****3679 10,99 10 25 45,99 

 

INFR06: Responsable de Telecomunicacions 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

ROQUETA MACIA XAVIER ****9984 10,99 10 25 45,99 

 

COME02: Tècnic/a en Clients i Agències (Ressellers) 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

EXPOSITO ORTIZ NOELIA ****1250 65 0 25 90 

 

COME05: Responsable Ticketing 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

SALTO JORDANA MIQUEL ****7595 55,61 0 25 80,61 

 

COME06: Tècnic/a Comercial Promotors i Equips 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

RUIZ AUBANELL PAU ****3518 36,96 0 25 61,96 

 

CORP06: Responsable de Facturació i Impagats 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

RODRIGUEZ MARTINEZ YOLANDA ****3612 65 10 25 100 

 

CORP12: Tècnic/a TIC 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

BELMONT CASADO RAFAEL ****5655 65 10 25 100 
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MARK01: Cap de Comunicació i Màrqueting 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

RAMOS BOUTERIN MIRIAM ****7875 65 10 25 100 

 

MARK02: Responsable de Màrqueting 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

RODRIGUEZ DE LIZANA MIRIAM ****0502 65 10 25 100 

 

MARK03: Responsable Màrqueting On-line/UX 

 

Cognoms Nom  DNI  Experiència Formació  Llicència Total 

HORTAL PAMPALONA ALBERT ****0891 37,96 10 25 72,96 
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