MOCIÓ DE SUPORT A LA LLEI CATALANA PER GARANTIR ELS DRETS DE
LGTBI I PER ERADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.
Atès que fa més d’un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat,
aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i
els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions
per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.
Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de
les seves competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de
l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per
a aplicar-la i desplegar-la”.
És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat
de gènere i expressió de gènere. Segons l’article 5 de la Llei 11/2014, “CLÀUSULA
GENERAL ANTIDISCRIMINATÒRIA”, el dret a la no discriminació ha de ser un
principi informador de l’ordenament polític català, de l’actuació administrativa.
Segon: Signar un conveni de col·laboració amb l’Organisme Coordinador de la
Generalitat de Catalunya en base a l’article 8 de la Llei 11/2014.
Tercer: Garantir la formació i sensibilització dels professionals que intervenen en el
desenvolupament de la Llei 11/2014 en base a l’article 10. Això inclou:
- Pla de formació local de l’Ajuntament de la Granada vers la llei contra
l’homofòbia, adreçat al personal que ho treballa i a les entitats interessades.
- Elaboració d’una campanya divulgativa a nivell local per donar a conèixer la
Llei 11/2014.
Quart: Prendre per part de l’Ajuntament les següents mesures:
- Elaborar un protocol sobre els àmbits d’actuació prioritaris.
- Facilitar els recursos necessaris a les entitats, col·lectius o organismes del
poble per dur a terme projectes relacionats amb el desenvolupament de la
Llei 11/2014 en els diferents àmbits d’actuació: sensibilització, assistència,
denúncia...
- Posar els mitjans necessaris a l’abast de tota la ciutadania per recollir
denúncies a l’empara d’aquesta llei.
Cinquè: Contribuir a la formació i sensibilització de la diversitat i la detecció i
prevenció de qualsevol dels tipus de LGTBfòbia als centres educatius de la vila.

Sisè: Instar el govern central per tal que modifiqui les causes reconegudes a l’hora
de demanar asil polític incloent la bisexualitat i altres identitats plurisexuals.
Setè: Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia i a la
Secretaria de Famílies de la Generalitat de Catalunya.

