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ILUMINADA BLAY FORNÁS, SECRETÀRIA DEL MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE
BORRIANA (CASTELLÓ),
CERTIFIQUE: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada amb caràcter ordinari el 8
de juny de 2017, va aprovar, per unanimitat dels membres presents, acord del següent
tenor literal:
8.BIS.1.- MOCIÓ GRUP PSOE- COMPROMÍS- SE PUEDE BURRIANA- PP- CIBURCIUDADANOS, RELATIVA A LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE L'ORGULL LÈSBIC, GAI,
TRANSSEXUAL, BISEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI )
La Sra. María Romero Cano, Regidora del Grup Compromís, llig moció del següent tenor
literal:

La LGTBIfòbia, des d’aleshores, lluny de desaparèixer, continua manifestant-se a les
aules, les famílies, els centres d’oci i de treball i, fins i tot, a les administracions i serveis
públics, principalment al de salut. Aquestes actituds són més acusades en temps de crisi
econòmica, com hem pogut comprovar, moment en què els drets de totes les persones i
especialment els de les més estigmatitzades socialment, trontollen constantment. De nou,
aquest 28 de juny, es fa necessari un suport explícit a les demandes i necessitats de la
població LGTBI.
Quaranta-vuit anys després d’aquell 28 de juny de 1969, i a pesar de ser un país
capdavanter en reconèixer drets a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, queda molt
camí per recórrer cap a la igualtat real. Es fa necessari, en aquest Ple, el reconeixement a
tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les màximes responsables
del fet que ara mateix existisquen certs drets reconeguts a les persones LGTBI. Cal
reconèixer també l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, des de l’àmbit
municipal, autonòmic, estatal o fins i tot europeu, que tenen com a objectiu un compromís
amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.
Ja hem fet un pas important al País Valencià amb la promulgació de la Llei integral de dret
a la identitat i expressió de gènere, promoguda per la Conselleria de Polítiques Inclusives,
aprovada el passat mes d’abril al Ple de les Corts, i que ha comptat amb la col·laboració de
les associacions LGTBI. No obstant això, queda palès que aquestes iniciatives encara es
queden curtes, com ens mostren sovint les noticies negres de l’assetjament i la violència.
És per això que es fa necessària una llei integral a escala estatal que aborde tota la
problemàtica des d’una perspectiva holística (sanitària, educativa, laboral, etc.), elimine
completament qualsevol referència patologitzant i atorgue el ple dret a la identificació
sense necessitat d’aval professional de cap tipus.
A més a més, qualsevol dona, independentment de la seua orientació sexual, ha de tenir
dret a la maternitat. S’ha de posar fi a la discriminació en l’accés als tractaments de
reproducció assistida a través de la sanitat pública. És un dret emparat per la llei i no pot
ser soscavat pel fet de no tenir parella masculina.
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“El dia 28 de juny celebrem l’Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere. No es tracta
d’un dia qualsevol… Aquest mateix dia, en 1969, es van produir diverses revoltes en
Stonewall (EUA) per denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones
LGTBI. Aquelles revoltes van suposar l’inici del moviment contemporani per la igualtat i la
dignitat de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i intersexuals. I des
d’aquell moment, cada any, moltes ciutats arreu del món commemoren aquest dia per
reivindicar els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals.

Magnífic Ajuntament de Borriana
Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de facto
entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals
seguisquen posant entrebancs a l'avanç de la igualtat, que és el camí de la democràcia.
Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del
col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i
decisió.
Els municipis som els espais més propers a la ciutadania, i per això hem de jugar un paper
capital en la normalització del col·lectiu LGTBI, sent un referent d'integració i lluita contra la
discriminació. Per això és necessari el nostre compromís en donar resposta a la població
LGTBI en tot allò que siga de la nostra competència.
Per tot això, amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI, hem de promoure accions per
aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no-discriminació de les persones
LGTBI. Per materialitzar aquesta voluntat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Borriana,
els acords següents:
1. Realitzar una denúncia explícita contra l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia.
2. Com a mostra pública i visible del recolzament a la lluita del col·lectiu, penjar cada 28 de
juny a la balconada de l’Ajuntament la bandera arciris que representa el moviment LGTBI.

4. Col·laborar activament, mitjançant polítiques públiques en la defensa de la diversitat
familiar, lluitant contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies que no
són heteronormatives tant simbòlicament com materialment.
5. Instar el Ministeri de Sanitat a que retorne a la cartera de serveis bàsics el dret d’accés a
la reproducció assistida per a parelles de dones i dones solteres, a que elimine qualsevol
referència patologitzant sobre la identitat trans i a que incloga en la cartera de serveis
l’atenció psicològica, el tractament hormonal i les cirurgies extirpadores de les gònades
sexuals, implantació de pròtesis mamàries i mastectomia. Aquestes últimes, qüestions que
ja estan incloses al servei valencià de salut.
6. Instar al Govern Central per a l’aprovació d’una llei integral que atenga la problemàtica
específica del col·lectiu LGTBI.
7. Donar suport de manera activa a l’associacionisme LGTBI així com atendre les seves
demandes i propostes de forma real i activa.
8. Difondre entre els centres educatius del municipi el protocol d’atenció educativa a la
identitat de gènere propi de la Llei integral de dret a la identitat i expressió de gènere
valenciana.
9. Donar trasllat dels acords presos gràcies a la present moció , per a que en tinguen
constància i actuen en conseqüència:
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3. Engegar mesures des de l’Ajuntament per a promoure el respecte cap a la diversitat
afectiva, sexual i de gènere a tots els àmbits, amb l’objectiu d’erradicar aquesta
problemàtica que ens allunya dels valors democràtics, especialment mesures de caràcter
educatiu, utilitzant en aquest sentit principalment les iniciatives culturals i festives i
fomentant i donant suport a actituds respectuoses en l’associacionisme de
qualsevol àmbit.
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•
•
•
•
•

Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
A la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
A la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
A les associacions LGTBI del País Valencià.

I perquè conste, als efectes oportuns, signe aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de
l'alcaldessa presidenta, a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta que el
conté, de conformitat i als efectes previstos en l'article 206 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, a Borriana, el dia de la data.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta

La secretària
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