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CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, COMPROMÍS PER CERDANYOLA I PEL REGIDOR NO ADSCRIT, PER A
LA DEFENSA I L’EFECTIVITAT DELS DRETS DE LES PERSONES LGTBI
Atès que l’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10
d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al nostre país. Un cop més, Catalunya ha
estat pionera en la defensa i el reconeixement de la dignitat de totes les persones per raó d’
orientació afectiva i sexual i d’identitat de gènere, i ho ha fet malgrat travessar un important
context de crisi i de recessió econòmica que feien preveure dificultats per al finançament i
desplegament d’aquesta Llei.
Atès que, tal com explicita la Llei en el seu article 2, cal encara “establir les condicions per
les quals els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i dels grups en què
s’integren, siguin reals i efectius; facilitar-los la participació i la representació en tots els
àmbits de la vida social; i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament
la percepció social d’aquestes persones.
Atès que el 17 de maig es commemora arreu del món el Dia Internacional Contra l’
Homofòbia. Una diada que des del 2004 crida a totes les forces polítiques, líders d'opinió,
mitjans de comunicació social, moviments cívics i culturals i a tota la població en general per
defensar la dignitat de les persones, lluitar contra l’homofòbia en totes les seves formes i
prendre consciència de la violència i la discriminació que encara pateixen moltes persones
lesbianes, gais, trans, bisexuals o intersexuals (LGBTI) arreu del món. Des de països on
encara són perseguits i condemnats a mort fins a les situacions més properes o subtils de
discriminació que encara es donen en el nostre entorn més immediat.
Atès que aquest any, el Dia Internacional Contra l’Homofòbia ha adoptat el lema “L’amor fa
una família” i posa el focus en la gran importància per a tothom de poder-se realitzar
humanament amb la creació d’una família així com la importància d’assumir i valorar la
diversitat familiar, una realitat cada cop més àmplia i visible, signe d’una societat avançada,
democràtica i moderna, amant de la llibertat i dels valors humans.
Atès que ara, dos anys i mig després de l’aprovació de la Llei 11/2014, i en un entorn
socioeconòmic menys advers i en què les finances públiques reprenen una senda de
creixement pressupostari cal insistir en la necessitat de desenvolupament i implementació de
la Llei 11/2004 al nostre país, i per aquest motiu, en ocasió del 17 de maig, dia internacional
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l’homofòbia,

El Ple ACORDA
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Primer.- INSTAR el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya a implementar,
en l’àmbit de les seves competències, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir la igualtat
de tracte i no discriminació i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans,
intersexuals, i a dotar pressupostàriament les partides per a aquesta finalitat.
Segon.- INSTAR el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya, a atendre en
els respectius àmbits d’actuació, a la defensa i protecció integral de les persones LGTBI,
especialment en aquelles franges d’edat de formació o de major dependència com són la
infància, joventut i la tercera edat.
Tercer.- INSTAR el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya, a implementar
polítiques actives i a dotar els respectius serveis d’atenció a les persones, per a l’impuls de
projectes en els àmbits associatiu, de l’ensenyament, de l’educació social i en el lleure i de la
cultura.
Quart.- INSTAR el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya a impulsar
polítiques actives de suport a les famílies de lesbianes i de gais, i per afavorir que tothom
pugui formar una família.
Cinquè.- INSTAR totes les forces polítiques a impulsar els canvis legals necessaris per
garantir els drets i el reconeixement de tots els infants nascuts per processos de gestació per
substitució, i a abordar el debat i trobar consensos sobre aquest tipus de gestació.
Sisè.- INSTAR totes les administracions públiques a Catalunya, a la defensa i protecció
integral de les persones LGTBI, i especialment en aquells àmbits com l’ensenyament, la
sanitat i els serveis socials, o la seguretat, on és més necessari disposar de la formació de
professionals i de protocols específics per a la garantia i protecció de les persones LGTB en
situacions de vulnerabilitat.
Setè.- INSTAR el Govern i totes les administracions, totes les formacions polítiques,
sindicals, empresarial i tota la societat civil a continuar impulsant iniciatives de difusió i de
conscienciació sobre els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI, com a exercici
de llibertat i exemple de protecció dels drets humans fonamentals, que empara l’actual marc
legal, i que s’han d’inscriure en el futur marc legal de Catalunya com a nova república
independent.
Vuitè.- DONAR trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis
de Catalunya. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

