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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la lectura i l’edició
250-00047/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9623 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 12.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9623)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt 1

1. Continuar el suport al sector editorial de Catalunya i millorant les línies de 
crèdit existents per ajudar a recuperar la força perduda i el talent creatiu i literari 
del país.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació al punt 2

2. Requerir a l’Estat Adoptar mesures urgents de caràcter fiscal i financer per ga-
rantir el sosteniment i el creixement de la industria editorial –en català i en castellà 
produïda a Catalunya, afectada per la pandèmia.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació al punt 3

3. Revisar les bases del projecte actual de Pla Nacional del Llibre i la Lectura de 
Catalunya per tal d’adaptar-lo al context de represa i transformació i a la voluntat 
de participació i cooperació amb les institucions que formen part de la Mancomu-
nitat Cultural.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació al punt 4

4. Continuar reforçant els ajuts als ajuntaments per a la compra de fons bibli-
ogràfics per a les biblioteques públiques i, si les disponibilitats pressupostàries ho 
permeten, tornar a dotar amb un 1 M€ addicional els ajuts per la compra de nove-
tats en català i occità.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació al punt 5

5. Crear una biblioteca digital per al sistema educatiu de Catalunya i reforçar 
el programa de Plans de Lectura de Centre en col·laboració, si s’escau, amb el De-
partament de Cultura dins del Pla Nacional del Llibre i la Lectura de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació 
artística i els ensenyaments artístics
250-00048/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9625 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 12.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9625)

Esmena 1 
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt 1

1. Convocar la Taula interdepartamental de les Arts en Viu.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió al punt 2

2. Promoure un Pacte de totes les administracions per abordar mesures per pal··
liar els efectes de la crisi i de les restriccions sanitàries.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació al punt 3

3. Continuar garantint l’accés a la Cultura i incentivar el consum cultural, des·
prés de més d’un any de tancaments i restriccions en els aforaments.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació al punt 4

4. Estudiar l’establiment del Bo Cultural català i descomptes en entrades a col·
lectius, fent una especial incidència per recuperar el públic a les sales de cinema, 
teatres i d’altres equipaments per reactivar nous públics, com ara gent gran, joves i 
famílies.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació al punt 5

5. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals, les de foment de la pro·
moció turística i l’àmbit educatiu, per començar a dissenyar una estratègia cultural 
per la recuperació econòmica de Catalunya.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (6)
D’addició al punt 7

7. Continuar donant suport a centres d’ensenyaments artístics i posar en mar·
xa nous convenis amb els ajuntaments i els centres d’iniciativa privada, amb esco·
les d’arts i ensenyaments artístics que durant aquesta darrera dècada han hagut de 
tancar els seus equipaments culturals per manca d’ajudes públiques o han hagut de 
sufragar en solitari les despeses de sosteniment i de funcionament dels mateixos.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (7)
De modificació al punt 8

8. Fer efectius els convenis amb els ajuntaments per les escoles municipals de 
música, d’acord amb els criteris socials que marquen les bases de la subvenció pac-
tats en el marc de la comissió mixta entre municipis i Generalitat, amb l’objectiu 
d’anar incrementant aquesta partida.
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Proposta de resolució sobre l’encaix del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona en el marc del futur sistema museístic català
250-00064/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9624 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 12.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9624)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt 1

1. Mantenir sessions de treball amb l’Ajuntament de Tarragona en relació al 
desenvolupament del proper Pla d’Actuació 2022-2025 emmarcat dins el Pla de Mu-
seus de Catalunya, aprovat el 6 d’octubre de 2020, que abordi l’encaix i el paper 
que de jugar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) en el marc del 
futur sistema museístic català i, en concret, en el marc de l’organització dels museus 
d’arqueologia del país, garantint la seva autonomia i l’indiscutible capitalitat i lide-
ratge que a nivell museístic ha de jugar en el camp de la romanitat i com a referent 
a Catalunya en tot el que té a veure amb el món clàssic.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació al subpunt a del punt 2

a. La revisió i actualització del Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de Tarrago-
na elaborat el 2014 als efectes de poder-lo aprovar i implementar al llarg de 2021, la 
implementació del Pla Director de les Muralles de Tarragona de 2017 que ja s’està 
executant progressivament en funció de les disponibilitats pressupostàries existents, 
i la creació d’òrgans o acords de cooperació interinstitucional per coordinar les ac-
cions de les Administracions públiques amb competències sobre la matèria.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació al subpunt c del punt 2

c. La recuperació de la cooperació interinstitucional per a la definició del Pla 
funcional de l’antiga Fàbrica de Tabacs «La Tabacalera», als efectes que l’espai re-
sultant pugui convertir-se en un nou pol d’activitat i d’atractivitat de la ciutat.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació al subpunt d del punt 2

d. La reforma a curt i a mig termini de la seu del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (MNAT), de manera que el Departament de Cultura garanteixi el fi·
nançament del Projecte Museogràfic que s’ha d’implementar a la seu de la Plaça del 
Rei un cop acabades les obres del Ministeri, tot configurant la presentació de la ca-
pital de la província tarraconensis sense que hipotequi el futur gran museu de la Ro-
manitat al recinte de la Tabacalera.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2020
360-00039/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ I TRAMESA AL PLE

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 3, tinguda el 
12.07.2021, DSPC·C 42.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Reobertura de la sala de lectura de la Biblioteca del Parlament
395-00101/13

ACORD

Mesa del Parlament, 13.07.2021

L’Informe sobre la reincorporació presencial als llocs de treball de l’Adminis·
tració parlamentària, aprovat per acord de la Mesa del Parlament del 12 de maig de 
2020 (395·00121/12), indicava com a actuació no permesa, en totes les etapes que 
s’hi van establir, l’accés a la sala de lectura de la Biblioteca del Parlament.

Al juny del 2020, la Mesa va acordar flexibilitzar aquesta prohibició i va autorit·
zar l’accés d’usuaris a la sala de lectura, amb cita prèvia, per a poder atendre consul·
tes específiques que ho requerissin. A partir d’avaluacions posteriors es va decidir 
de continuar amb les mateixes restriccions i mantenir·les fins avui, de manera que 
només es permet l’accés a la sala amb cita prèvia.

Actualment, ateses les circumstàncies de l’evolució de la pandèmia, es considera 
que es poden modificar les restriccions d’accés i que es pot permetre l’accés d’usua·
ris a la sala de lectura, amb totes les mesures de seguretat aplicables. Es proposa 
l’obertura només als matins, de 9 h a 14 h, per les limitacions degudes a la pandè·
mia, especialment tenint en compte que la sala no disposa d’aire condicionat i que 
durant els mesos d’estiu la temperatura de la sala a la tarda és força alta.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa Parlament

Acorda: 
Reobrir la sala de lectura de la Biblioteca del Parlament amb l’horari següent: 

Horari de la sala de lectura 
de la Biblioteca

De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h,  
excepte el mes d’agost.

L’accés a la sala i a la documentació s’ha de fer respectant les mesures de segu·
retat i de protecció establertes en la normativa de referència aplicable als arxius i 
les biblioteques i les establertes pel Parlament, i també les establertes amb caràcter 
general per a la prevenció de contagis prescrites per les autoritats sanitàries.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas·

tanyer
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 12 de juliol de 
2021, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, ha elegit vicepresidenta la diputada 
Irene Negre i Estorach en substitució de la diputada Maria Antònia Batlle i Andreu.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, David González Chanca; la presidenta de la Comis·

sió, Najat Driouech Ben Moussa

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb 
la consellera de Cultura sobre els objectius i el pla de treball del 
departament
354-00014/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: GP VOX (reg. 8657).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.07.2021.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del departament
356-00029/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 6769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.07.2021.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament 

ACORD

Mesa del Parlament, 13.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió del 13 de juliol de 2021, de conformitat amb 
el que estableix l’article 17 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, i fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda: 
Fer cessar el lletrat Antoni Bayona Rocamora com a director d’Estudis Par·

lamentaris, amb efectes del 13 de juliol de 2021, tot destacant la seva vàlua, pro·
fessionalitat acreditada i dedicació en l’exercici del càrrec, i agrair·li els serveis 
prestats.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez, la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Resolució 1/2021, del 8 de juliol de 2021, de delegació de funcions 
de la secretària general en el lletrat major

RESOLUCIÓ

Secretaria General 
L’article 3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu·

nya atribueix al lletrat o lletrada major, amb caràcter general, les funcions d’asses·
sorar i assistir el secretari o secretària general en l’exercici de les seves funcions, 
coordinar els serveis jurídics i exercir les altres atribucions que li delegui el secretari 
o secretària general, el qual substitueix en els casos de vacant, absència o malaltia.

De conformitat amb això i el que disposen els articles 2.1 i 9 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, fent ús de les competències 
que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca·
talunya, 

Resolc: 
Delegar en el lletrat major les funcions següents: 
a) La direcció dels Serveis Jurídics del Parlament, integrat pels lletrats i el per·

sonal de suport tècnic i administratiu.
b) L’assignació de les tasques concretes dels lletrats i l’adscripció d’aquests als 

òrgans de la cambra.
c) L’organització i estructuració dels Serveis Jurídics del Parlament.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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Resolució 2/2021, del 8 de juliol de 2021, d’assignació de funcions 
de la secretària general en un lletrat 

RESOLUCIÓ

Secretaria General 
L’article 12 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Cata·

lunya disposa que el secretari o secretària general pot assignar a un dels lletrats la 
tasca exclusiva de prestar l’assessorament jurídic especialitzat en un dels àmbits de 
l’activitat parlamentària o administrativa de l’organització de la cambra.

De conformitat amb això i el que disposen els articles 2.1 i 9 dels Estatuts del rè·
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, fent ús de les competències que 
m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Assignar al lletrat Antoni Bayona i Rocamora la tasca de prestar assistència i as·

sessorament jurídic especialitzat en les qüestions relacionades amb les funcions de 
la Mesa i la Junta de Portaveus i aquelles altres que la secretària general o el lletrat 
major considerin convenient encarregar·li per raó de la seva naturalesa, a partir del 
13 de juliol de 2021.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós

Resolució 3/2021, del 8 de juliol de 2021, de delegació de 
competències de la secretària general en el director de Govern 
Interior

RESOLUCIÓ

Secretaria General 
L’article 2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu·

nya atribueix al secretari o secretària general, amb caràcter general, l’exercici de les 
competències i les funcions en matèria de personal, llevat de les que els mateixos 
estatuts atribueixen específicament a altres òrgans. Així mateix, estableix que el se·
cretari o secretària general pot delegar l’exercici de les competències i les funcions 
en matèria de personal en el director o directora de Govern Interior.

De conformitat amb el que estableixen l’article 9 de la Llei de l’Estat 40/2015, de 
l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca·
talunya, i l’esmentat article 2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla·
ment de Catalunya,

Resolc: 
Delegar en el director de Govern Interior l’exercici de la competència relativa a 

l’autorització als funcionaris per a assistir a congressos i convencions de caràcter 
científic relacionats amb la titulació per la qual han accedit a la condició de funcio·
naris, excepte en el cas de directors, lletrats i caps de departament, en els termes 
regulats pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. Els 
actes dictats en virtut d’aquesta delegació s’han d’ajustar al que estableix l’article 8 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les adminis·
tracions públiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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Resolució 4/2021, del 8 de juliol de 2021, de delegació de 
competències de la secretària general en el director de Govern 
Interior

RESOLUCIÓ

Secretaria General 
L’article 2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu·

nya atribueix al secretari o secretària general, amb caràcter general, l’exercici de les 
competències i les funcions en matèria de personal, llevat de les que els mateixos 
estatuts atribueixen específicament a altres òrgans. Així mateix, estableix que el se·
cretari o secretària general pot delegar l’exercici de les competències i les funcions 
en matèria de personal en el director o directora de Govern Interior.

De conformitat amb el que estableixen l’article 9 de la Llei de l’Estat 40/2015, de 
l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca·
talunya, i l’esmentat article 2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla·
ment de Catalunya,

Resolc: 
Delegar en el director de Govern Interior l’exercici de la competència que tinc 

atribuïda per a resoldre els expedients relatius a la concessió de permisos, reduc·
cions de jornada i llicències per estudis, per afers personals i matrimoni o inscrip·
ció en el registre de parelles de fet, excepte en el cas de directors, lletrats i caps de 
departament, en els termes regulats pels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya. Els actes dictats en virtut d’aquesta delegació s’han d’ajus·
tar al que estableix l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós

Resolucions de cessament i nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUNYA

Resolució de cessament de Juan Cremades Gracia com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 13 d’abril de 2021, Juan Cremades Gracia va ser nomenat assistent de tipus 4 
del Grup Parlamentari de VOX en Catalunya, com a personal eventual de la tretze·
na legislatura.

De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta·
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri·
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Juan Cremades Gracia assistent de tipus 4 del Grup Parlamentari de 

VOX en Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 8 de juliol de 2021, i 
agrair·li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de Jordi Aguiló Vendrell com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 8 de juliol de 2021, el president del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña ha 
proposat nomenar Jordi Aguiló Vendrell assistent de tipus 3 del Grup Parlamentari 
de VOX en Cataluña, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in·
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Jordi Aguiló Vendrell assistent de tipus 3 del Grup Parlamentari de 

VOX en Cataluña, com a personal eventual, amb efectes del 9 de juliol de 2021, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de Sonia Motos Pérez com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 8 de juliol de 2021, el president del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 
ha proposat nomenar Sonia Motos Pérez assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari 
de VOX en Cataluña, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in·
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,
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Resolc: 
Nomenar Sonia Motos Pérez assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de VOX 

en Cataluña, com a personal eventual, amb efectes del 9 de juliol de 2021, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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