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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC SOBRE EL DESPLEGAMENT DE 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 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

1. Continuar desplegant 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.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP JS) 

2. Presentar, en el termini d’un màxim de 3 mesos, el decret del Consell 
Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals. 
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CUP) 

3. Presentar, en el termini d’un màxim de 3 mesos, el protocol específic 
d'actuació que faci real el deure d'intervenció de l'Administració.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CUP) 

4. Presentar, en el termini de tres mesos, el protocol per prevenir i abordar el 
'bullying' LGTBifòbic.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP CUP, i la modificació ‘in voce’) 

5. Presentar, en el termini d’un any, un informe de la comissió 
interdepartamental sobre l’impacte social de 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, i fer pública l’avaluació de les 
polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat. 

6.  “Obrir expedients sancionadors  a tothom que ofereixi material escolar amb 
continguts homòfobs.”  
(ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP JS) 

7. Actuar d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que existeixin indicis 
de vulneració de 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, així com informar anualment al Parlament. 
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NOUS PUNTS: 

8. Donar compliment íntegre a la Moció 1/XI del Parlament, sobre la transfòbia 
i les mesures contra l'assetjament i la discriminació per raó de gènere, que 
va ser aprovada el passat 17 de febrer de 2016, atès que el Govern no ha 
complert amb els compromisos adquirits en aquesta Moció i amb el mandat 
parlamentari que d'ella es desprèn.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP C’s) 

9. Treballar amb la comunitat educativa per incloure en tot el currículum 
escolar la prevenció en matèria d'igualtat i no discriminació, garantint la 
generalització de la Xarxa d'Escoles per la Igualtat i no Discriminació que 
assegura el treball integral amb alumnat, professorat i famílies.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CSP) 

10. Presentar el Decret del reglament sancionador en el termini màxim de 3 
mesos.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 4 DEL GP CUP) 

11. Dotar de finançament i contingut clar els contractes programa amb els ens 
locals en la fitxa relativa al desplegament de la llei.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CSP) 

12. Desenvolupar de forma efectiva el Servei d’Atenció Integral, amb els 
mitjans necessaris i personal especialitzat. Aquest servei ha de garantir 
l’atenció a la víctima de forma continuada i a tot el territori. S’establiran els 
convenis de col·laboració que s’escaigui amb les entitats que ofereixen 
suport a les víctimes.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP CUP) 

 

Aprovats: per unanimitat (131 vots a favor)  

 

13. El Parlament condemna la campanya de l’entitat ultracatòlica Hazteoír amb 
missatges transfòbics i es compromet a condemnar explícitament els actes 
contra les persones LGTBI que pugui haver-hi en el futur.  
(S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP CSP, i la modificació ‘in voce’) 

 

Aprovat: 122 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP i CUP) i 9 abstencions 
(PPC) 


