19 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES PERSONES DESAPAREGUDES SENSE
CAUSA APARENT.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 24 regidors assistents, aprova la declaració
institucional següent:
“A Catalunya es produeixen cada any un important nombre de desaparicions de persones, que
superen les 3.000 denúncies anuals.
La desaparició d’una persona és una situació que, més enllà de les conseqüències per a la
pròpia persona desapareguda, causa una gran angoixa i incertesa als seus familiars i una
enorme sensació d’inseguretat, que afecta a milers de persones al nostre país.
Aquesta problemàtica, doncs, exigeix de l'atenció dels poders públics, per tal que es duguin a
terme totes les gestions que es requereixen, esmerçar els mitjans necessaris per trobar la
persona absent i garantir una atenció adient a les famílies afectades.
Cal celeritat en les accions, intercanvi àgil d’informació i una actuació coordinada dels
departaments i institucions implicades en la recerca. Són també fonamentals la cooperació, la
coordinació i la col·laboració entre cossos policials i de rescat per investigar i afavorir una
recerca el més eficient possible de les persones desaparegudes, especialment en els supòsits
en què la desaparició no té una causa aparent.
A Catalunya, els Mossos d’Esquadra han fet importants avenços en la investigació de
persones desaparegudes. A més, l’any 2014 el Departament d’Interior va posar en marxa
l’Oficina d’atenció als familiars de persones desaparegudes, creada específicament per donar
suport a les famílies afectades mentre dura la investigació i per fer el seguiment de tots els
casos relacionats amb la desaparició d’una persona.
Aquesta no és una realitat llunyana, pel nombre de casos que es produeixen i la diversitat de
causes possibles, una desaparició es pot donar a qualsevol indret i en qualsevol moment. De
fet, al nostre municipi hem tingut casos malaurats de desaparicions de persones sense causa
aparent, i som coneixedors de les dificultats i el patiment que s'associen a aquests casos.
El 10 de novembre de 2010 el Congreso de los Diputados va declarar el dia 9 de març com el
Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent.
Al seu torn, el 6 de febrer de 2013, el Senado va crear la Comisión Especial para el estudio de
la problemàtica de las persones desaparecidas sin causa aparente, les conclusions de la qual
foren aprovades el 12 de febrer de 2014.
Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades, fa la següent DECLARACIÓ:
Primer - Adherir-se a la declaració del dia 9 de març com a Dia de les persones
desaparegudes sense causa aparent.
Segon - Mostrar la solidaritat i donar suport a totes les associacions de familiars de persones
desaparegudes, i en especial a l’Associació AFADES.

Tercer - Incorporar, en la mesura del possible, aquesta problemàtica a l’agenda política i
social del nostre Ajuntament i municipi:





donant recolzament a les famílies colomenques amb persones desaparegudes i també
a les associacions de persones desaparegudes que operin en el nostre àmbit.
treballant per disposar de mecanismes de prevenció i reacció ràpida en els casos que
es puguin produir, elaborant plans i formant als professionals de diferents serveis
municipals perquè estiguin preparats i preparades per poder oferir la millor atenció i de
la forma més ràpida i diligent possible en aquest tipus de situacions.
potenciant la col·laboració i coordinació amb d’altres associacions, entitats i
institucions que operen en aquest àmbit.

Quart - Demanar al Govern de la Generalitat el reforç i l'aposta per continuar treballant en
aquest àmbit, millorant la coordinació institucional per a la investigació i recerca de les
persones desaparegudes i l’atenció i suport als seus familiars. Més concretament en àmbits
com:











la reactivació de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya que treballa en
l’àmbit de les persones desaparegudes.
la garantia del millor funcionament de l’Oficina d’atenció als familiars de persones
desaparegudes, amb la dotació pressupostària i de recursos suficient per al
desenvolupament de la important feina que tenen encomanada.
Disposar d’un protocol d’actuació actualitzat i d’una guia d’ajuda als afectats per
desaparició.
l'aposta per reclamar la creació d'un protocol d’actuació i una unitat de suport a
famílies, que coordini els diferents agents que intervenen en els casos a nivell
internacional.
la potenciació de la coordinació i la col·laboració entre les administracions, sobretot
compartint bases de dades amb material genètic de persones desaparegudes; la
facilitació del coneixement, coordinació i intercanvi d'experiències entre unitats
especialitzades; i la creació d'una xarxa europea amb aquestes unitats, que faciliti la
circulació d'informació amb rapidesa.
la visualització d'aquesta problemàtica, generant estudis estadístics homogenis i
programes d’investigació estructurats, treballant perquè hi hagi una conscienciació
social cada vegada major, preveient un finançament adequat per a les organitzacions
no governamentals que assisteixen a les famílies de les víctimes i fent ús de les noves
tecnologies que ajudin a la geolocalització en col·lectius de risc.

Cinquè - Instar a les Cortes Generals l'elaboració del Estatuto de la Persona Desaparecida,
per tal de dotar de drets a les persones desaparegudes i als seus familiars, millorar els
mecanismes de cerca de les persones desaparegudes i els protocols d'actuació de tots els
agents que intervenen en la cerca d'una persona desapareguda. També es fa necessari
incorporar la figura del desaparegut en les competències de l'atenció a les víctimes en seu
judicial i la consideració dels familiars de persona desapareguda com a víctimes.
Sisè - Tenir en compte les recomanacions del Senado, contingudes en l’informe de la
Comissió Especial per a l’estudi de la problemàtica de les persones desaparegudes sense
causa aparent.
Setè - Traslladar aquests acords a l'associació AFADES, a l’associació INTER-SOS, a la
Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, al Departament d'Interior, al Congreso de los
Diputados, Senado i Grups Parlamentaris del Congreso.”

