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FRANCESC MARTINELL URGEL, portaveu del grup municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP),

presenta al ple de l'Ajuntament de Valls la següent moció:

MOCIÓ DEMANANT LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 11/2014, PER A GARANTIR ELS DRETS DE

LESBIANES,  GAIS,  BISEXUALS,  TRANSGÈNERES  I  INTERSEXUALS  I  PER  ERRADICAR

L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.

Atès que el passat 2 d'octubre va fer un any de l'aprovació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,

la bifòbia i la transfòbia. I atès que el 18 d'octubre va fer 1 any de la seva promulgació. I que la llei

estableix el període d'1 any per a la seva implementació.

Atès que l'objectiu de la Llei 11/2014 és desemvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,

transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar

que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Entenem que a nivell

municipal també s'ha de treballar per evitar aquestes situacions, la Crida per Valls – CUP,  proposa al

Ple de l'Ajuntament de Valls 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  lo  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 l'article  8 de la Llei  11/2014. També amb l'Observatori  Contra l'Homofòbia,  qui

hauria de col.laborar amb aquest Ajuntament a través de la signatura d'un altre conveni.

TERCER.-  Garantir la formació dels professionals que intervenen en el desenvolupament de la Llei

11/2014 en base l’article 10. Això inclou:

1. Pla de formació local sobre la Llei 11/2014.

2. Campanya divulgativa als mitjans de comunicació de Valls i entorn per donar a conèixer

el contingut de la Llei 11/2014.
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3. Editar una guia que faciliti l'enteniment de la Llei 11/2014 (en paper i en digital).

QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar de forma immediata tot el contingut de la

Llei 11/2014, del 10 d'octubre.

CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat per a que inclogui a les persones lesbianes, bisexuals i

d’altres identitats plurisexuals dintre dels mètodes de reproducció assistida de la sanitat pública.

SISÈ.- Instar al Govern de l'Estat espanyol (qui actualment te la competència),  per tal que modifiqui les

causes reconegudes a l’hora de poder demanar asil polític, i que hi sigui inclosa la bisexualitat i altres 

identitats plurisexuals.

SETÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat per tal que, en la nova redacció de les lleis de la futura

República Catalana, inclogui entre les causes reconegudes a l’hora de poder demanar asil polític, la

bisexualitat i altres identitats plurisexuals

VUITÈ.-  Donar trasllat  dels  acords anteriors  a l’Observatori  contra l’Homofòbia,  a la  Secretaria de

Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del

Parlament de Catalunya.

VALLS, a 25 de Gener de 2016


