
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 26 de març de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
31.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA, A FAVOR DE LA 
DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES 
TRANS  
 
Amb 14 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, Comú de Lleida i el 
regidor no adscrit i 12 abstencions dels grups municipals del PSC, C’s i PP, s’acorda 
aprovar la següent moció: 
 
1r. Instar el Govern espanyol i al Ministeri d'Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta 
legislatura un marc legal en matèria de drets trans que garanteixi la plena igualtat, 
fonamentat en la despatologització, en el reconeixement de la diversitat de gènere, en 
l’autodeterminació de la identitat de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per 
intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones trans. El marc legal ha 
de reconèixer de manera universal necessàriament tant persones majors d’edat com 
menors d'edat. 
 
2n. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos 
necessaris per a la seva implementació en matèria de drets trans i de la resta del 
col·lectiu LGTBIQ+, amb el desenvolupament de polítiques efectives per abordar la 
discriminació de les persones trans en els diferents sectors d’intervenció, com ara; 
l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocupació, 
la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el 
reconeixement de la diversitat familiar. 
 
3r. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estratègies 
per la inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades a evitar qualsevol tipus 
de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, ha de desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones trans 
que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. 
En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i 
millorar els serveis locals d’inserció laboral. 
 
4t. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments competents en la 
matèria, a incrementar els recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei 
d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir, 
a les persones trans que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència 
o discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i 
efectiva. 
 
5è. Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri 
d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Departament d’Afers 
Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups del Parlament 



 
de Catalunya, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les 
entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya, la Federació-Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya, la Xarxa d’Entitats 
LGTBI del territori i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals 
(FELGTB). 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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