
MOCIÓ ALTERNATIVA A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
SANT CUGAT AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L’ORGULL I 
ALLIBERAMENT LGTBI 
 
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES I D'ICV-EUiA DE REBUIG A LA 
MANCA DE COMPROMÍS, L’INCOMPLIMENT DELS ACORDS I LA INACCIÓ 
DEL GOVERN MUNICIPAL PER DESENVOLUPAR POLÍTIQUES I MESURES 
PER PROMOURE, DEFENSAR I GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES 
LGTBI 
 
 

1. ATÈS que el Ple Municipal va aprovar (1) el maig del 2016 la moció conjunta dels 

grups municipals d’ERC-MES, ICV-EUiA, CUP-PC, C’s i PSC, amb incorporació 

d’esmenes de Convergència, per a l’elaboració d’un pla municipal que englobi el 

conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les 

persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals a Sant Cugat i per 

a la commemoració del 28 de juny i el 17 de maig; (2) el febrer de 2016 la moció 

institucional sobre l’elaboració d’un protocol educatiu per a la plena normalització 

dels menors transexuals i intersexuals i contra la transfòbia i l’assetjament escolar 

per identitat o expressió de gènere; (3) el gener de 2016 la moció de condol a la 

família de l'Alan Montoliu i de condemna a la transfòbia; i (4) el juliol de 2014 la 

Moció de suport a la Llei pels drets de les persones LGTB i per l’eradicació de la 

LGTBfòbia; entre d’altres mocions. 

 

2. ATÈS que fruit de l’aprovació de les mocions esmentades, l’Ajuntament de Sant 

Cugat s’ha compromès a desplegar i fer complir la Llei 11/2014 per a garantir els 

drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Sant Cugat del Vallès, així com fer valer el 

dret a la identitat sexual en l’àmbit educatiu, dotant els centres dels recursos 

necessaris per lluitar contra l’LGTBIfòbia i prevenir els casos d’assetjament escolar. 

 

3. ATÈS que un any i mig després de l’assumpció pel ple municipal de l’esmentat 

compromís (atès 2), l’única acció significativa que ha fet el govern municipal per tal 

de desplegar i fer complir la Llei 11/2014 ha estat el rebuig a la campanya d’HazteOir 

i, en qualsevol cas, no ha fet cap acció per fer valer el dret a la identitat sexual en 

l’àmbit educatiu, ni tampoc ha dotat els centres de més recursos per lluitar contra 

l’LGTBIfòbia i prevenir els casos d’assetjament escolar. 

 

4. ATÈS que fruit de l’aprovació de les mocions esmentades, l’Ajuntament de Sant 

Cugat s’ha compromès a mentre la Generalitat no desenvolupi un protocol específic 

en l'àmbit educatiu sobre l'assetjament escolar per orientació sexual o identitat de 

gènere, reculli les necessitats que exposin els consells escolars dels centres 

educatius en matèria de normalització dels menors transsexuals i intersexuals i 



contra la transfòbia i assetjament escolar per identitat o expressió de gènere, per tal 

de valorar i oferir el suport específic que necessitin els centres. 

 

5. ATÈS que la Generalitat ja ha desenvolupat un protocol específic en l’àmbit 

educatiu sobre l’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere 

vigent des del curs escolar 2016-2017 però que tanmateix, des de l’assumpció de 

l’acord (atès 4) al febrer de 2016, fins al desenvolupament del protocol per part de 

la Generalitat, al setembre de 2016, l’Ajuntament no va recollir cap necessitat dels 

consells escolars dels centres educatius en matèria de normalització dels menors 

transsexuals i intersexuals i contra la transfòbia i assetjament escolar per identitat o 

expressió de gènere, per tal de valorar i oferir el suport específic que necessitin els 

centres. 

 

6. ATÈS que fruit de l’aprovació de les mocions esmentades, l’Ajuntament de Sant 

Cugat s’ha compromès a encarregar a la Diputació de Barcelona una diagnosi, que 

estigui elaborada abans de finalitzar l’any 2017, de la realitat de les persones 

LGTBI+ a Sant Cugat així com un recull de les accions que en l’àmbit municipal i de 

ciutat es porten a terme per promoure, defensar i garantir els drets per tal de tenir 

un coneixement ampli de la realitat LGTBI+ al nostre municipi. 

 

7. ATÈS que després de més d’un any d’haver-s’hi compromès, el govern municipal 

ni tan sols ha fet la sol·licitud a la Diputació de Barcelona per encarregar l’esmentada 

diagnosi i que tampoc se n’ha iniciat l’elaboració amb recursos propis del consistori.  

 

8. ATÈS que fruit de l’aprovació de les mocions esmentades, l’Ajuntament de Sant 

Cugat s’ha compromès, en funció de les línies marcades per la diagnosi, a elaborar 

un Pla municipal, abans de finalitzar l’any 2018, que englobi el conjunt de polítiques 

i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones lesbianes, 

gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. 

 

9. ATÈS que durant el darrer any no s’ha fet absolutament cap acció per tal de donar 

compliment als acords assolits, no havent-se iniciat l’elaboració de la diagnosi, 

difícilment s’elaborarà el Pla municipal esmentat (atès 8) abans de finalitzar l’any 

2018.  

 

10. ATÈS que fruit de l’aprovació de les mocions esmentades, l’Ajuntament de Sant 

Cugat s’ha compromès a commemorar, celebrar i posar en valor entre tota la 

ciutadania dates assenyalades per al col·lectiu LGTBI+: el 28 de juny –Dia mundial 

de l’Orgull de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals– i el 17 de maig 

–Dia mundial contra l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia– programant 

actes adreçats a persones de totes les edats, i fomentant l’organització 



d’esdeveniments per part d’entitats o ciutadania, per tal de donar visibilitat a una 

lluita per la qual el Ple ha mostrat suport en múltiples ocasions. 

 

11. ATÈS que no s’ha organitzat cap esdeveniment per donar visibilitat a la lluita 

LGTBI en el marc del 28 de juny del 2016, 17 de maig del 2017 i 28 de juny del 

2017. El 17 de maig ni tan sols és va difondre cap missatge per donar visibilitat a la 

lluita LGTBI+ per xarxes socials i el passat 28 de juny el missatge difós, totalment 

desafortunat, en comptes de fer referència a la lluita LGTBI+ recordava la necessitat 

que les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals han de tenir 

els mateixos deures que la resta de la població.  

 

12. ATÈS que fruit de l’aprovació de les mocions esmentades, l’Ajuntament de Sant 

Cugat s’ha compromès a commemorar, celebrar i posar en valor entre tota la 

ciutadania dates assenyalades per al col·lectiu LGTBI+: el 28 de juny -Dia Mundial 

de l'Orgull de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals- i el 17 de maig 

-Dia Mundial contra l'homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia-, penjant el 

símbol de l'arc de Sant Martí (bandera que identifica el col·lectiu LGTBI+), a la 

façana del consistori. 

 

13. ATÈS que malgrat el compromís de penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la 

façana de l’Ajuntament el 17 de maig, aquesta bandera no s’hi penja. Així mateix, el 

28 de juny del 2016 la bandera no es va penjar correctament a la façana.  

 

14. ATÈS que el Govern de la Generalitat està implementant la Llei 11/2014 per 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 

eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Així doncs, s’han format 838 

professionals de l’Administració de la Generalitat i local sobre estratègies 

d’intervenció en polítiques LGTBI+ i per lluitar contra la homofòbia i han realitzat fins 

a 115 actuacions per a garantir els drets de les persones LGTBI+ en coordinació 

amb els departaments de la Generalitat. Entre les esmentades actuacions 

destaquen les següents:  

- Ensenyament: protocol infants transexuals, revisió del protocol de conflictes 

greus (odi i discriminació), Guia per famílies per detecció i prevenció 

conductes d’odi. 

- Joventut: incorporació de la diversitat sexual a la guia d’estàndards de serveis 

de relacions de violència entre adolescents, X jornades de joves i LGTBI+, e-

joventut notícies temàtica LGTBI+. 

- Universitat: protocol per canvi de nom de persones trans 

- Idescat: recollida de dades de parelles del mateix sexe (matrimonis i parelles 

de fet). 

- Esports: diversitat sexual i de gènere en el currículum de formació i promoció 

d’activitats esportives respectuoses amb LGTBI+. 



- CAC: guia de recomanacions pel tractament de les persones LGTBI+ als 

mitjans de comunicació. 

- Salut: pla de salut trans, Pla d’accés a la reproducció assistida en igualtat e 

condicions, targeta sanitària amb el nom sentit, aprovació del pla de la sida. 

- SISPAP: formació a professionals de les residències de gent gran en 

diversitat sexual i de gènere. 

- Interior: tallers a les escoles, formació agents, instrucció operativa atenció 

víctimes de delictes penals motivats per odi i discriminació. 

- Afers religiosos: suport estudi LGTBI+ a diferents religions. 

- Treball: edició tríptic actuacions davant de l’assetjament LGTBIfòbic, 

formació en discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. 

- Agricultura: inclusió al manual de benvinguda dels treballadors la Llei 

11/2014. 

- Famílies: formació a formadors de pares  i mares per incloure diversitat 

sexual i de gènere. 

15. ATÈS que el Govern de la Generalitat està donant suport al món local per la 

implementació de la Llei 11/2014 amb l’objectiu de promoure l’elaboració d’una 

diagnosi per conèixer la situació de les persones LGTBI+ de l’ens local, la 

implementació de l’esmentada llei en tots aquells continguts que siguin de 

competència local (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de la 

contractació) i garantir l’atenció de les víctimes de l’homofòbia, la bifòbia o la 

transfòbia de l’àmbit de l’ens local. Per a fer-ho, la Direcció General d’Igualtat està 

implementant la Xarxa del Servei d’Atenció Integral (SAI) mitjançant acords de 

col·laboració amb cada ens local i sense cap cos.  

 

16. ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat s’ha limitat a anunciar que crearà una 

oficina d’atenció a les persones LGTBI+ però no ha signat cap acord amb la Direcció 

General d’Igualtat per tal d’implementar un Servei d’Atenció Integral al municipi, ni 

ha mostrat la voluntat de fer-ho. 

 

17. ATÈS que l’any 2016 es va crear la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya que 

està formada per Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, 

Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Montcada i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant Boi 

de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Santa Coloma de Gramanet, Sitges, Terrassa 

i Vacarisses per tal de visualitzar la comunitat LGTBI+ i col·laborar en el 

desplegament de la Llei 11/2014.  

 

18. ATÈS que malgrat els reiterats compromisos del ple municipal cap al col·lectiu 

LGTBI, l’Ajuntament de Sant Cugat no ha implementat cap política més enllà de 

penjar la bandera el 28 de juny. Ni ha iniciat l’elaboració d’un pla d’igualtat LGTBI+, 

ni n’ha elaborat la diagnosi, ni ha organitzat cap acte per visualitzar la lluita LGTBI+, 



ni ha signat cap acord amb la Direcció d’Igualtat de la Generalitat per implementar 

un Servei d’Atenció Integral a les persones LGTBI ni s’ha adherit a la Xarxa de 

Municipis LGTBI de Catalunya.     

 

 

Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-MES i ICV-EUiA proposen que el Ple 
Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 
 
PRIMER.-  Rebutjar la manca de compromís, l’incompliment dels acords i la inacció 
del govern municipal per desenvolupar polítiques i mesures per promoure, defensar 
i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals a Sant Cugat.  
 
SEGON.- Iniciar de forma immediata, amb el suport de la Diputació o amb recursos 
propis, l’elaboració d’una diagnosi de la realitat de les persones LGTBI+ a Sant 
Cugat així com un recull de les accions que a nivell municipal i de ciutat es porten a 
terme per promoure, defensar i garantir els drets per tal de tenir un coneixement 
ampli de la realitat LGTBI+ al nostre municipi. 
 
TERCER.- En funció de les línies marcades per la diagnosi, elaborar un Pla 
municipal, abans de finalitzar l’any 2018, que englobi el conjunt de polítiques i 
mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transsexuals i intersexuals. 

 
QUART.- Manifestar novament el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer 
complir la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Sant 
Cugat del Vallès.  
 

CINQUÈ.- Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, la Direcció General d’Igualtat 
de la Generalitat i la resta d’ens locals, en la implementació efectiva de polítiques i 
mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transsexuals i intersexuals a Sant Cugat.  
 
SISÈ.- Donar compliment a les mocions aprovades pel Ple municipal de Sant Cugat 
i especialment a les referenciades a l’atès 1.  
 

SETÈ.- Comunicar l’adopció dels presents acords a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona, la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya i la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya. 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 7 de juliol de 2017 


