
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE POSAR EN 
FUNCIONAMENT UN AUTÈNTIC SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI, PER 
INCORPORAR SANT CUGAT A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE 
CATALUNYA I DE REBUIG A LA MANCA DE COMPROMÍS 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. 

 

3. 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. 

 

4. ATÈS que després d’un any  i mig d’haver-s'hi compromès, el govern municipal 

no ha fet cap la sol·licitud a la Diputació de Barcelona per encarregar l’esmentada 

diagnosi i que tot just aquest mes s'ha iniciat el procés d'elaboració de la diagnosi, 

al marge de l'acordat pel Ple Municipal, amb el suport tècnic de la Fundació Surt.  

 

5. 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. 

 

6. ATÈS que el pressupost municipal per a l'any 2018, que es troba pendent 

d'aprovació definitiva, no inclou cap partida pressupostaria per a implementar 

l'esmentat Pla municipal l'any 2018. 

 

7. 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. 

 

8. 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.  

 

9. 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. Malgrat això, el 17 de maig, no es va penjar la bandera de l'arc de 

Sant Martí a la façana de l'Ajuntament i el 28 de juny del 2016 aquesta no es va 

penjar correctament a la façana.  

 

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

implementació de 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 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 cost 

econòmic.  

 

11. ATÈS que l'Ajuntament de Sant Cugat no ha signat cap acord amb la Direcció 

General d’Igualtat per tal d’implementar un Servei d’Atenció Integral al municipi i que 

el Servei d'Atenció Integral LGTBI que ha posat en funcionament aquest mes de 

novembre no forma part de la Xarxa del Servei d'Atenció Integral. 

 

12. ATÈS que la prestació total dels serveis (sistema de denúncies, contactes amb 

els diferents Departaments de la Generalitat, Consell Nacional LGBTI, etc) no és 

possible fins que l'Ajuntament de Sant Cugat no entri a formar part de la la Xarxa 

del Servei d'Atenció Integral mitjançant signatura de conveni  amb la Direcció 

General d’Igualtat. 

 

13. 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. 

 

14. ATÈS que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no forma part de la Xarxa de 

Municipis LGTBI de Catalunya ni ha fet cap pas per tal de poder-ne formar part.  
  

 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa 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.- Elaborar 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.- Incorporar una partida al pressupost municipal per a l'any 2018 per tal 
d'implementar el Pla municipal referenciat a l'anterior acord.  
 
CINQUÈ.- Signar un acord amb la Direcció General d’Igualtat per tal que el  Servei 
d'Atenció Integral LGTBI que s'ha posat en funcionament aquest mes de novembre 
esdevingui un Servei d’Atenció Integral que formi part de la Xarxa del Servei 
d'Atenció Integral que està desenvolupant la Generalitat. 
 
SISÈ.- Desenvolupar les accions necessàries per tal que Sant Cugat del Vallès 
passi a formar  Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya. 
 

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

Sant Cugat del Vallès, 31 d'octubre de 2017 


