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Avui, 15.04.14, s’ha publicat al DOG la RESOLUCIÓ JUS/1028/2014, de 9 de maig, d'adscripció 
definitiva de 7 funcionaris/àries del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de 
serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU026), al Centre Penitenciari Puig de les 
Basses que diu: 
 
−1 Adscriure de forma definitiva al Centre Penitenciari Puig de les Basses les persones 
funcionaris/àries del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis 
penitenciaris, identificades pel seu document nacional d’identitat, que consten a l’annex d’aquesta 
Resolució, amb efectes des del dia 19 de maig de 2014. 
−2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies hàbils si no implica 
canvi de localitat de residència del funcionari, o de quinze dies si comporta canvi de localitat de 
residència, el qual s’haurà d’acreditar documentalment. Aquest termini es computarà a partir del dia 
següent al del cessament, el qual s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la 
publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Informació sobre els recursos a interposar 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan en el termini d’un mes, d’acord amb els 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu, en 
el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, d’acord amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC. 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa del seus interessos. 
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