
Moció demanant la implementació de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia.

Atès que l’octubre de 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 eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 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’ERC-MES  proposem  al  Ple,  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 judicial. Aquest dret vincula tant 
els poders públics (per tant, també els d’àmbit local) com els particulars.

SEGON:  Posar-se  en  contacte  amb  l’Òrgan  coordinador  de  les  polítiques  LGBTI, 
regulat en l’article 8, per tal de coordinar les polítiques LGBTI en el nostre municipi, 
tant per la fixació d’objectius com per la programació d’actuacions.

TERCER:  Signar  un  conveni  de  col·laboració  amb  l’Organisme  coordinador  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  en  base  a  l’article  9  de  la  Llei  11/2014,  el  qual  n’és 
responsable, entre d’altres competències,  d’oferir un servei d’atenció integral per a 
atendre  les  persones  que  pateixin,  hagin  patit  o  estiguin  en  risc  de  patir 
discriminació o violència per raó de l’orientació sexual,  de la identitat de gènere o 
d’expressió  de  gènere,  amb  la  finalitat  de  donar  respostes  adequades,  àgils, 
properes i coordinades a les necessitats d’aquestes persones

QUART:  Garantir  la  formació  i  sensibilització  adequada  dels  professionals  que 
intervenen en el desenvolupament de la Llei 11/2014 en base a l’article 10. Això inclou:

- Creació  d’un Pla de formació  als professionals depenents de l’Ajuntament de 
Tàrrega que fan tasques en l’àmbit de la salut, l’educació, el món laboral, els 
serveis socials, els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació. 

- Elaboració  d’una campanya divulgativa a nivell  local per donar a conèixer la 
Llei  11/2014;  és  a  dir,  promoure  el  dret  a  la  igualtat,  sensibilitzar  sobre  la 
diversitat  sexual  i  familiar,  supressió  dels  estereotips  que  afecten  a  les 
persones LGBTI i a la no discriminació per motius d’orientació sexual 



CINQUÈ:  L’Ajuntament  de  Tàrrega,  a  més,  haurà  d’implementar  les  mesures 
següents: 

- Elaborar un protocol sobre els  àmbits d’actuació prioritaris, els quals, segons 
l’art. 1, haurien d’incloure totes les àrees de la vida social, totes les etapes de la 
vida i a totes les contingències en el decurs de la vida. 

- Oferir  els  recursos  necessaris  a  les  entitats  públiques  i  privades  locals  de 
qualsevol  àmbit (educatiu, sanitari,  cultural, esportiu, de lleure, residencial…) 
per  dur  a  terme  projectes  relacionats  amb  el  desenvolupament  de  la  Llei 
11/2014  en  els  diferents  àmbits  d’actuació:  sensibilització,  prevenció, 
assistència i denúncia de la LGBTIfòbia. 

- Posar  els  mitjans  necessaris  a  l’abast  de  tota  la  ciutadania  per  recollir 
denúncies a l’empara d’aquesta llei.

SISÈ: Contribuir a la formació i sensibilització de la diversitat i la detecció i prevenció 
de  qualsevol  tipus  de  discriminació  recollits  en  aquesta  Llei  11/2014,  als  centres 
educatius de la ciutat mitjançant: 

- Creació  d’un Pla educatiu de formació  i sensibilització,  vers la diversitat  i  la 
prevenció de conductes i agressions, per divulgar-lo a les aules. 

- Difondre els mecanismes de denúncia de conductes LGBTIfòbiques i defensar 
la diversitat com un dret personal.

SETÈ: Donar trasllat dels acords descrits anteriorment al col·lectiu De Trascantó, a les 
entitats  locals  de  Tàrrega,  a  l’Observatori  contra  l’Homofòbia  i  a  la  Secretaria  de 
Família  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

Grup Municipal ERC-MES

Tàrrega, 04 d’abril de 2016

Moció aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega del dia 26 de 
maig de 2016


