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Qui són, què fan i quant cobren els assessors
de Torra i d’Aragonès

Les àrees de Presidència i de Vicepresidència de la Generalitat
sumen 60 càrrecs eventuals, que cobren 4 milions d’euros anuals
en sous

Roger Palà i Laura Aznar

El Govern de la Generalitat té en nòmina en l’actualitat un total de 154 assessors, que perceben
una retribució anual que s’eleva als 10,2 milions d’euros. Així consta en la informació feta pública
per l’àrea de Transparència del Govern i actualitzada a data de setembre del 2019. El personal
eventual nomenat a dit que treballa en els 13 departaments de l’Executiu cobra un salari que oscil·la
entre els 30.000 i els 103.422 euros l’any. Aquesta darrera xifra se situa poc per sota del sou dels
consellers i per sobre de les retribucions dels secretaris generals i dels directors generals.

El nombre més gran d’assessors se situa sota l’àrea de Presidència, a les ordres del president Quim
Torra i de Meritxell Budó, que va ser nomenada consellera d’aquest Departament i portaveu del
Govern al mes de març passat en substitució d’Elsa Artadi. En total n’hi ha 42, la majoria en l’òrbita
de Junts per Catalunya. La segona àrea amb més assessors és Vicepresidència, que té Pere Aragonès
i on n’hi ha 20, la majoria d’ells sota l’òrbita d’ERC. El salari del personal eventual de Torra i
d’Aragonès s’eleva per sobre dels 4 milions d’euros: 2,8 milions en el cas dels assessors de
Presidència, i 1,4 en el cas dels de Vicepresidència. El nombre d’assessors en aquestes dues àrees
ha augmentat des de l’octubre de 2017, quan Carles Puigdemont era president. En aquell moment,
38 persones conformaven el personal eventual de Presidència, i al de Vicepresidència, a càrrec
llavors d’Oriol Junqueras, n’hi havia 16. Les retribucions que percebien aquests treballadors en total
ascendien als 3,5 milions d’euros: 2,4 milions els primers i una mica més d’1 milió els segons.

De fet, va ser precisament durant el mandat de Puigdemont que el nombre total d’assessors del
govern va començar a incrementar-se. Des de 2011, l’executiu es regia per un acord que limitava en
130 el personal eventual per a tots els departaments, però Neus Munté, llavors consellera de
Presidència, va justificar l’augment, entre altres coses, per la creació del Departament d’Exteriors.

En l’actual mandat qui són, d’on vénen i què fan els assessors de Torra i Aragonés? Sovint es tracta
d’antics càrrecs de partit recol·locats o bé de periodistes i comunicadors militants o afins a la
formació. CRÍTIC analitza en aquest article la seva trajectòria.
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Joan Maria Piqué, excap de premsa de Mas. Foto: ACN

Joan Maria Piqué, polèmic cap de premsa de Mas i etern
supervivent
El periodista Joan Maria Piqué, excap de premsa del president Artur Mas, és un dels noms destacats
de la llista d’assessors inscrits en l’àrea de Presidència. Carles Puigdemont el va fitxar com a
responsable de la comunicació internacional durant el seu mandat, però va ser destituït del càrrec
pel 155 i recuperat després per l’Executiu de Quim Torra. Al setembre del 2018, el periodista es va
reincorporar a l’Administració com a coordinador internacional de comunicació i relacions
públiques, tasca per la qual és retribuït amb 78.348 euros l’any. A banda de la seva relació personal
amb les altes esferes de Convergència i de la seva incursió en la política activa, participant en les
llistes de Lliures per Europa en les eleccions europees passades, Piqué és conegut per haver
protagonitzat polèmiques, algunes a través de Twitter, amb companys de professió. Respecte a això,
l’ONG Reporters sense Fronteres va emetre un comunicat on diversos periodistes denunciaven
haver estat “advertits”, “corregits” o “adoctrinats” per Piqué sobre l’enfocament de les
informacions.
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Mònica Osàcar acompanyant als jutjats el seu pare, Daniel Osàcar, per rebre la sentència del 'cas
Palau'. Foto: Laura Fíguls / ACN.

Mònica Osàcar, la filla del tresorer de CDC condemnat pel
‘cas Palau’
Un altre dels alts càrrecs cessats que tornen a treballar per a la Generalitat és Mònica Osàcar, filla
de Daniel Osàcar, l’extresorer de CDC condemnat pel ‘cas Palau’. Osàcar filla havia treballat a la
Generalitat en l’època de Jordi Pujol, també en el Departament de la Presidència, i el 2011 va ser
designada càrrec de confiança pel Govern d’Artur Mas per encarregar-se de l’àrea de Publicitat
Institucional. Osàcar va tenir aquest càrrec fins que Mariano Rajoy va destituir-la en aplicació del
155; però, a principis d’any, l’Executiu de Quim Torra va repescar-la. Actualment, treballa
d’assessora en matèria de comunicació digital, adscrita a la Direcció General de Comunicació del
Govern, feina per la qual cobra 64.821 euros anuals. 
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Sergi Sol, teòric del junquerisme. FOTO: Ivan Giménez

Sergi Sol i Raül Murcia, el nucli dur junquerista a
Vicepresidència
Entre els assessors de Pere Aragonès destaquen dos noms que formen part del nucli dur del
junquerisme: Sergi Sol i Raül Murcia. Sol, provinent de les files del vell MDT dels anys vuitanta, és
un dels homes de màxima confiança del líder d’ERC. Bregat en qüestions comunicatives i militant
d’Esquerra des de finals dels noranta, a partir del 2012 esdevé una persona del cercle més estret de
Junqueras. Actualment se’l considera la seva veu fora de la presó.  

Durant el Govern de Puigdemont, Sol va ser el cap de comunicació de l’Oficina del Vicepresident,
fins que va ser destituït en aplicació de l’article 155. En l’actualitat, dins de l’organigrama de
Vicepresidència, té el càrrec d’assessor especial en polítiques estratègiques i cobra un salari de
78.348 euros. Una tasca que compagina amb la seva feina d’agitador polític i col·laborador en
mitjans com ‘El Nacional’ i també CRÍTIC. En els seus articles sovint es mostra dur amb alguns
comportaments de l’independentisme més abrandat, cosa que li ha valgut alguns atacs i crítiques. És
autor del llibre Oriol Junqueras: fins que siguem lliures, on desgrana i analitza el pensament polític
del líder d’ERC i al mateix temps explica alguns detalls i interioritats de la gestió del referèndum de
l’1 d’Octubre. Ell mateix explica la seva implicació i aposta política per l’independentisme
junquerista en aquesta entrevista de CRÍTIC.  

Raül Murcia, conegut entre els republicans amb el sobrenom de ‘Muto’, és un altre dels assessors de
Vicepresidència que formen part del nucli dur junquerista, i que va tenir un paper discret durant els
dies previs a l’1-O. Murcia és el coordinador de l’Oficina del Vicepresident, tasca per la qual cobra
un sou de 78.348 euros, i en el Govern anterior ja va figurar en l’equip de Junqueras a l’Executiu
com a assessor especial en matèria de difusió institucional. A la pràctica era també una de les
persones de la màxima confiança del líder d’ERC, fins al punt que va acompanyar Junqueras en el
trajecte a Madrid a l’Audiència Nacional el dia que va ser empresonat, com ell mateix relata en
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