
 
CONVOCATÒRIA VACANTS  

CP MAS ENRIC 
 
 

Properament, tal i com us varem informar en la nota informativa del dia 29.01.14, seran 
publicitats els anuncis dels llocs de Mas Enric per ser ocupats en encàrrec en funcions i  
comissió de serveis. El motiu és crear un equip avançat per el CP Mas Enric per la recepció 
de tot els sistema i continuïtat del funcionament: 
1 Cap d’Unitat al CP Mas Enric: 
REQUISITS:Personal funcionari de carrera en servei actiu del  cos de diplomats/ades i/o del 
cos de tècnics especialistes, serveis penitenciaris, preferentment adscrits al CP Tarragona. 
FUNCIONS A REALITZAR: Comandament en les tasques de manteniment, prova i posada 
en marxa dels diferents sistemes del centre de treball; Preparació de totes les qüestions 
procedimentals de règim interior. 
CONEIXEMENTS A VALORAR: Experiència en llocs de comandaments; Coneixements 
d’informàtica (Word, Excel, Access); Experiència en el funcionament del CCI.; Formació, 
coneixement i/o experiència en matèria de riscos laborals; Personalitat proactiva; Capacitat 
de treball en equip. 
Forma en què s’ocuparà el lloc: Encàrrec en funcions 
 
6 Genèric Àrea Mixta Vigilància (GAMV) al CP Mas Enric 
REQUISITS: Personal funcionari de carrera en servei actiu del cos de tècnics especialistes, 
serveis penitenciaris, preferentment adscrits al CP Tarragona. 
FUNCIONS A REALITZAR: Manteniment, prova i posada en marxa dels diferents sistemes 
del centre de treball; Preparació de totes les qüestions procedimentals de règim interior. 
CONEIXEMENTS A VALORAR: Coneixements d’informàtica (Word, Excel, Access); 
Experiència en el funcionament del CCI; Formació, coneixement i/o experiència en matèria 
de riscos laborals; Personalitat proactiva; Capacitat de treball en equip. 
Forma en què s’ocuparà el lloc: Comissió de serveis 
 
Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’enviar la seva 
sol·licitud per correu electrònic a l’adreça electrònica següent: 
mesa_contractacions.dj@gencat.cat fins al dia 10 de febrer de 2014, inclòs. 
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