
   

 

VIELHA: FINALMENT S’HA DONAT COMPLIMENT 
AL MANAMENT PARLAMENTARI 

 

Ja no queda cap company dormint al carrer a Vielha. Recordeu que, com a 
resultat de les continues retallades econòmiques que estem patint, molts dels 
mossos que es troben destinats lluny dels seus domicilis ja no poden sufragar les 
despeses que comporta el desplaçament i manutenció en el lloc de treball i el propi 
domicili i les càrregues familiars. Aquest és va ser el cas d’alguns agents que es 
trobaven destinats a l’ABP Vielha e Mijaran i que van haver de optar per dormir al 
carrer durant les setmanes de treball. 

En data 18 d’abril de 2013, es va aprovar la Resolució 96/X del Parlament de 
Catalunya, presentada per ICV-EUA, que instava  el Govern a fer les gestions 
pertinents amb l’Ajuntament de Les perquè en breu arribin a un acord per 
a cedir, en alguns casos concrets, l’ús de la Residència de Les a un preu 
raonable per a l’estada i la pernoctació dels mossos d’esquadra destinats a la Val 
d’Aran que no en siguin originaris.  

La Direcció General de la Policia va informar que donaven per complimentat aquest 
manament, donat que “s’havien fet les gestions amb l’Ajuntament de Les”, però que 
no havia estat possible materialitzar un acord. 

Davant la manca de voluntat del Departament d’Interior per a donar compliment a 
aquesta resolució, posteriorment, en data 12 de desembre, i a proposta del Grup 
Parlamentari del PPC, es va aprovar la Resolució 467/X del Parlament de 
Catalunya, instava el Govern a posar a disposició d’aquests agents, en el termini 
més breu possible, un alberg, una residència, un habitatge o similar a un preu 
assumible o, si això no és possible, els traslladi a una altra destinació que els 
permeti assumir el cost de la residència. 

Els mesos d’espera a per als companys afectats han estat molt durs, a causa del 
caciquisme impune que impera entre alguns dels comandaments de la Regió Policial 

del Pirineu Occidental. Finalment, tot i les reticències i d’il·lació per part de la 
Direcció General de la Policia a complir la resolució, s’ha pogut fer efectiu el darrer 
canvi de destinació i, per tant, s’ha donat compliment al manament parlamentari. 

La situació dels mossos de Vielha que havien de dormir al carrer davant la 
impossibilitat de pagar una segona residència a la Vall d’Aran, ha estat una mostra 
de com estan afectant les retallades entre els agents del cos de Mossos d’Esquadra i 
s’ha convertit en un exemple de reivindicació durant més d’un any, en el qual s’han 
succeït les mostres de solidaritat de molts ciutadans i companys.  

Molta sort en la vostra nova destinació, companys. 

Barcelona, a 9 de maig de 2014 
 
SPC      CAT     SME-CCOO 


