
Generalitat 
de Catalunya

fni Generalitat de Catalunya
ÏUi Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda
<

ü
LU
q:
<

CL Identificació de i’expedient:

C/) Codi expedient: PRE_2021_EXP_SIP001SOL2_00000952 
Codi sol·licitud: 0CLL4JFTD 
Assumpte: Ajuda passiva a exconsellers<

ÜC Comunicació per ia quai s’estima ia sol-iicitud d’accés a ia informació pública

En relació amb la vostra sol·licitud d’informació pública sobre el dret d’accés a la informació 
pública, us comuniquem que la vostra sol·licitud ha estat estimada d’acord amb l’article 18.1 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, que reconeix el dret de totes les persones d’accedir a la informació pública.

<
>-

La informació sol·licitada és la següent:

“Sol·licito la relació dels exconsellers que han cobrat o cobren l'ajuda passiva de la 
Generalitat des que s'ha establert aquesta retribució, així com també l'import i els mesos que 
l'han cobrat. També sol·licito en quins casos s'ha finalitzat el pagament d'aquesta ajuda i el 
motiu (si per extinció dels mesos o perquè ha aparegut alguna incompatibilitat i quina ha 
estat)”.

<

I-
< Aquesta és la resposta elaborada per la Direcció General de Pressupostos:

U L’import actual (2021) que poden perceben els exconsellers com assignació passiva 
temporal al cessar és de 2.163,39€ mensuals. La percepció màxima és de 18 mensualitats 
(sense dret a pagues extres). S’adjunta quadre amb els imports percebuts pels exconsellers 
del Govern de la Generalitat des de l’any 2016 fins al febrer del 2021. Dels anys anterior no 
es disposa de la documentació, atès que es manté la informació dels fitxers dels darrers 5 
anys.
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< Igualment, d’acord amb la consulta, detallem el motiu de finalització de les prestacions que 
ens consta comunicat pels beneficiaris en el seu moment.
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Assignació passiva temporal exconsellers Generalitat de Catalunya any 2016 - febrer 2021.CL
C/) Import

mensual
Import íntegre 

percebutExconseller Observacions
2021

2.163,39 €< Alfred Bosch i Pascual 01/01/2021 ■ sense data final a data 27.02.2021 continua perceben l’asi

q: 2020
2.163,39 C

Alfred Bosch i Pascual 20.936,03 11/03/2020 ■ 31/12/2020

< 2019
2.163,39 €

>- Oriol Junqueras i Vies 8.437,22 01/01/2019 ■ 27/04/2019 esgota 18 mesos
RauI Romeva i Rueda 8.437,22 01/01/2019-27/04/2019 esgota 18 mesos
Dolors Bassa i Coll 8.437,22 01/01/2019 - 27/04/2019 esgota 18 mesos

2018
2.129,31 €

Oriol Junqueras i Vies 12.981,98 01/01/2018 -16/01/2018 - 14/07/2018 ■ 31/12/2018
< RauI Romeva i Rueda 12.981,98 01/01/2018 16/01/2018 -- 14/07/2018 - 31/12/2018

Dolors Bassa i Coll 20.881,07 01/01/2018 -16/01/2018 -- 23/03/2018 - 31/12/2018I- Merixell Borràs i Sole 4.191,56 01/01/2018 ■ 28/02/2018 baixa. peticid propia

< Antoni Comin i Oliveres 4.191,56 01/01/2018 ■ 28/02/2018 baixa. petició propia
Joaquim Forn i Chiarelk 16.766,24 01/01/2018 ■ 31/08/2018 baixa. pelició propiau lluís Puig i Gordi 15.042e61 01/01/2018 • 02/08/2018 baixa • petició propia
Carles Mundo i Blanch 2.129,31 01/01/2018-31/01/2018 baixa • petició propia
Santiago Vila i Vicente 1.030,32 01/01/2018-15/01/2018 baixa - petició propiaLU Meritxell Ruiz i Isern 12.775,92 01/01/2018 • 30/06/2018 baixa - petició propia

Q 2017
2.095,78 C

Oriol Junqueras i Vies 4.461,98 28/10/2017 - 31/12/2017

< RauI Romeva i Rueda 4.461,98 28/10/2017-31/12/2017
Dolors Bassa i Coll 4.461,98 28/10/2017 • 31/12/2017
Merixell Borràs i Solé 4.461,98 28/10/2017 • 31/12/2017
Antoni Comin i Oliveres 4.461,98 28/10/2017 - 31/12/2017
Joaquim Forn i Chiarellt 4.461,98 28/10/2017-31/12/2017
lluís Puig i Gordi 4.461,98 28/10/2017-31/12/2017

< Carles Mundo i Blanch 4.461,98 28/10/2017-31/12/2017
Santiago Vila i Vicente 4.529,59 27/10/2017 - 31/12/2017cr Neus Munté i Fernàndí 11.695,80 14/07/2017 • 31/12/2017
Meritxell Ruiz i Isern 11.695,80 14/07/2017 • 31/12/2017LU

2016
2.095,78 C

LU I 9.600,021 14/01/2016 ■ 31/05/2016|baixa - petició pro^Boi Ruiz i Garcia
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Atès que s’estima la sol·licitud i no s’ha produït oposició de tercers, la resolució és 
substituïda per aquesta comunicació, tal com preveu l’article 34.8 de la Llei 19/2014 
esmentada.

CL
C/)

L'article 40.1 n) del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, atribueix al Gabinet Tècnic la funció d’assumir la 
condició d’unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la 
coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la 
ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i accés a la informació pública, així com coordinar 
les unitats d’informació de les entitats del sector públic adscrites.

<

q:

< Us informem que, en cas de desacord amb els actes de l’Administració pública en matèria 
de dret d’accés, podeu interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de 
la data de la notificació, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha 
dictada, d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

>-

< Podeu presentar també una reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació de la comunicació, d’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la Informació pública i bon govern.

I-
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U També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 
dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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