A l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Llorenç Savall:

MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI CONTRA LA
HOMOFÒBIA
L'Assemblea de la CUP de Sant Llorenç Savall, i en representació seva n'Albert Vicens Llauradó,
regidor de la CUP per l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
EXPOSA:
ATÈS QUE el passat 18 d'octubre de 2.014 va entrar en vigor la llei 11/2014 del 10 d'octubre,
l'anomenada llei contra l'homofòbia. Aquesta llei es un compendi de normatives i disposicions que
tenen com a objectiu fonamental eradicar l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i garantir els drets
de les persones lgtbi (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals). Aquesta llei estableix
un règim d'infraccions i sancions per fer fer front a comportaments i accions de caire homòfob.
ATÈS QUE la llei en els seus articles 5,6,10 i 11 ordena a les administracions públiques de
Catalunya de fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.
ATÈS QUE l'objectiu de la llei es establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a
la igualtat i la no discriminació de les persones lgtbi.
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Divulgar l'aprovació de la llei als mitjans públics de difusió de l'Ajuntament (revista
Savall, web de l'Ajuntament i altres mitjans públics de difusió).
SEGON. L'Ajuntament de Sant Llorenç Savall es compromet

a signar un Conveni de

Col·laboració amb l'organisme coordinador de la Generalitat (Observatori Contra l'HomofòbiaFront d'Alliberament Gai de Catalunya) per tal d'implementar la referida llei al nostre municipi.
TERCER. L'esmentat Conveni ha de garantir, com a mínim:
- L'elaboració d'un full de ruta sobre els àmbits prioritaris d'actuació de l'Ajuntament de Sant
Llorenç Savall en matèria d'homofòbia.

- Un Pla de Formació Local adreçat als funcionaris, treballadors i professionals a qui afecta la llei
11/2014.
- La possibilitat de tramitar, a l'empara de la llei, denúncies presentades per les víctimes de
LGTBIfòbia al municipi.

Albert Vicens Llauradó
Regidor CUP Sant Llorenç Savall
Sant Llorenç Savall, 18 de febrer de 2016

