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MOCIÓ SOBRE EL MILLORAMENT DE LA GESTIÓ DE LA DESAPARICIÓ DE PERSONES I DEL SUPORT A LLURS FAMILIARS
(TRAM. 302-00102/12)

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat amb les famílies i amistats
de les persones desaparegudes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

2. Organitzar, el dia 9 de març de cada any, el Dia de les Persones Desaparegudes, un acte institucional amb la col∙laboració de les Associacions de Familiars
de Persones Desaparegudes, per recordar a les persones desaparegudes, solidaritzar-se amb les seves famílies i mantenir socialment viva la causa.
3. Visibilitzar aquesta causa, generant estudis estadístics homogenis i programes d’investigació estructurats, i treballar perquè hi hagi una conscienciació social cada vegada major.
4. Establir a través de convenis, una línia de suport i d’assessorament a les associacions i organitzacions no governamentals que assisteixen a les famílies de
les persones desaparegudes.
5. Garantir a l'Oficina d'Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes, recursos pressupostaris i humans suficients per al desenvolupament de la important
tasca que té encomanada les funcions assignades a l'oficina.
6. Disposar d’un protocol d’actuació actualitzat i d’una guia d’ajuda i acompanyament als afectats per desaparició en els expedients administratius i judicials.
7. Potenciar i millorar la coordinació i la col∙laboració entre les administracions,
compartint les bases de dades genètiques de persones desaparegudes, facilitant
el coneixement, la coordinació i l’intercanvi d’experiències entre les unitats especialitzades, i la creació d’una xarxa europea amb aquestes unitats que faciliti
la circulació d’informació amb la màxima rapidesa.
8. Establir un protocol de prevenció dels col∙lectius amb risc de desaparició, a
través d’un programa de formació i informació adreçat als serveis socials de
base, Centres d’Assistència Primària i professionals que tracten les persones
amb disfuncions neurodegeneratives, conductes de risc, autolítiques i d’altres,
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per oferir-los eines tecnològiques que ajudin a la seva geolocalització i evitar el
risc de desaparició.
9. Crear una Comissió Interdepartamental o d’una Taula de Treball, integrada
com a mínim per representants de les conselleries d’Interior, Justícia, Salut, Serveis Socials i Educació que, amb la col∙laboració de les Associacions de Familiars
de Persones Desaparegudes, abordi d’una manera transversal i integral tota la
problemàtica derivada de la desaparició d’una persona i el suport i assessorament als seus familiars des dels punts de vista jurídic, psicològic i social.
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